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Részletes
tévéműsor
19–22. oldal

6. oldal Képtelen vagyok szerelmes verset
írni,  amikor szerelmes vagyok – mondja Pátkai
Tivadar Kormos István-díjas költő.

12–13. oldal Mit tehetünk azért, hogy elsős gyermekünk vé-
dettebb legyen a kórokozókkal szemben? Vény nélkül című rova-
tunkban erre válaszol dr. Muzsay Géza háziorvos. Dr. Béres
Tamás urológus adjunktus a húgyúti fertőzésekről ír. Cikkéből ki-
derül, hogy  a 20–40 év közötti nők 25–35 százaléka már találko-
zott ezzel a betegséggel.

4. oldal Októberben megszámolnak minket. 
A kérdőíven nem szerepel név, és az azonosító
adatokat – így a lakcímet is – teljesen külön adat-
bázisban kezelik a feldolgozás során. 
A népszámlálás fontosságáról és menetéről be-
szélnek a jogi szakemberek.

29. oldal A csapatok és az iga-
zolt játékosok számának növelését
tartja legfontosabb feladatának
Bolla Péter kabinetfőnök, akit az
MLSZ megyei igazgatósága társa-
dalmi elnökének választottak.

14. oldal Igazi fiesztára ké-
szülhetünk szombaton este Győr
belvárosában, a nyárzáró kon-
cert sztárfellépője ugyanis a 
Gipsy Kings alapítója, Chico 
Bouchikhi lesz.

HETIL AP

Nyár esti hívogató
borra és fesztiválra
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kilogrammos, második világháborús szovjet
bombákat találtak Győrben, az Audi új üzemé-
nek építése közben – közölte a megyei rendőr-fő-
kapitányság sajtóügyeletese. Kálmán Gabriella
tájékoztatása szerint a területet le kellett zárni, s
tűzszerészek hatástalanították a két robbanó-
szerkezetet. 

100 20 százalékkal akarja növelni a forgalmát a Rovitex
Homedeco Group, mely megvásárolta a győri
Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. felszámolójá-
tól a márkanevet, valamint a hozzá kapcsolódó jo-
gokat. A vételár pontos összegét a tulajdonos
nem árulta el, annyit közölt, hogy az néhány tíz-
millió forintot tesz ki.

NAPRÓL NAPRA

Augusztus 19.

Augusztus 20.

Augusztus 21.

Augusztus 22.

Augusztus 23.

Augusztus 24.

Augusztus 25.

Elindult a Raab-Sol
Épületenergetikai, Klí-
mavédelmi és Otthon-
teremtési Mintaprojekt
Győrben. Első ütemben
10 épület 325 lakását
újítják fel 940 millió fo-
rintból, a költség 25
százalékát a város fizeti.

A program keretein
belül szigetelik az épü-
letek homlokzatát és fö-
démeit, önálló hőköz-
pontokat alakítanak ki,
lakásonként szabályoz-
hatóvá teszik a fűtést, il-

letve mérhetővé a hő-
energia-fogyasztást,
ahol szükséges, kicse-
rélik a nyílászárókat. 

A program azért kü-
lönleges, mert a koráb-
biaktól eltérően napkol-
lektorokat is építenek
be a használati meleg-
víz előállításához, il-
letve a szellőzőrend-
szert is kor szerűsítik.

Panelfelújítási
mintaprojekt indult 

A Győri Nyár
legszebb pilla-
natait várjuk
Küldje el az
online@gyorplusz.hu
címre a Győri Nyár leg-
szebb pillanatát fotón.
A legjobb képek felke-
rülnek a www.gyor -
plusz.hu oldalra, a díja-
zottak pedig megjelen-
nek a Győr + újságban.
A három legszebb alko-
tás beküldője értékes
jutalomban részesül.
Beküldési határidő
2011. szeptember 2.

Virágpiac-
felújítás
Csúszik a Virágpiac út-
burkolatának felújítása,
de az Útkezelő Szerve-
zet célja továbbra is az,
hogy iskolakezdésre
szabad legyen az út a
forgalom számára, és
visszaállhasson az ere-
deti tömegközlekedési
rend. Várhatóan augusz-
tus 31-ig tart a kivitele-
zés, így addig marad a
buszjáratok terelése és
az ideiglenes megállók
üzemelése.

Lakásfenntar-
tási támogatás
Szeptembertől változ-
nak a lakásfenntartási
támogatásra vonatkozó
előírások. Az új szabá-
lyok szerint a rászorult-
ság azoknál áll fenn,
akiknél az egy fogyasz-
tási egységre jutó jöve-
delem nem haladja
meg a 71.250 Ft-ot, és a
vagyonuk értéke nem
magasabb a jogszabály
által megállapított
mértéknél. A támoga-
tást a beadás hónapjá-
nak 1. napjától kell
megállapítani egyéves
időtartamra. A jelenleg
is támogatott családok-
nak a határozatban
megjelölt időpontig fo-
lyósítják az összeget. 

Az országban egye-
dülálló panelfelújítási
mintaprojekt megkez-
dését Simon Róbert Ba-
lázs alpolgármester je-
lentette be az Erfurti út
43-nál. A szabadhegyi
épület jó példaként áll a
többi lakótömb előtt, hi-
szen a beruházás ered-
ményeként megkapta a
legjobbnak számító, „A”
energetikai besorolást.
A beruházásnak köszön-
hetően jelentős, mint -
egy 45–65 százalékos

energiamegtakarítás ér-
hető el, csök ken a szén-
dioxid-kibocsátás –
hang súlyozta Simon Ró-
bert Balázs. 

Az alpolgármester
kiemelte, a projektben
helyi kis- és középvállal-
kozások vesznek részt,
amelyek ezzel munka-
helyeket tudnak meg-
őrizni.

Államalapítás. Elkezdődtek a Szent
István-napi megemlékezések a vá-
rosban. A győri önkormányzat, vala-
mint a fegyveres erők és különböző
szervezetek képviselői megkoszorúz-
ták Szent István király szobrát a Bécsi
kapu téren. 

Ékszerrablás. Ismeretlenek hajnal-
ban egy autóval betörtek a Győr Pla-
zába, egészen az ékszerboltig hajtot-
tak, amelynek kirakatából mintegy 10
millió forintnyi ékszert loptak el. 

Búcsú. Ökumenikus istentisztelet
keretein belül megáldották a kenye-
ret a XVIII. Győri Búcsún Marcalvá-
rosban, a művelődési központ udva-
rán, ahol egész napos programmal
várták a családokat.

Egzotikum. India kultúrája mutatko-
zott be a Széchenyi téren Győr és az
Indiai Köztársaság Nagykövetségé-
nek együttműködéseként. A szerve-
zők mind az öt érzékre próbáltak
hatni: a színpad programjai a látást
és a hallást kötötték le, az indiai éte-
lek az ízlelést, valamint a szaglást, a
jóga és az ájurvéda pedig az érintést. 

Kazinczy. Harmincnyolc határon be-
lüli és túli középiskolás diák jelentke-
zett az idén harmincadik alkalommal
megrendezett Kazinczy Anyanyelvi
Táborba. 

Tisztújító. Ismét Borkai Zsolt a Fi-
desz győri elnöke. Az eddigi vezetőt
a párt tisztújító közgyűlésén válasz-
tották újra a következő két évre. Meg-
alakult az új elnökség is, amelyben
Bolla Péter, Kara Ákos, Radnóti Ákos,
Simon Róbert Balázs és dr. Somogyi
Tivadar alelnökök lettek.

Hőség. Harmadfokú hőségriasztás
lépett érvénybe Győrben is, miután a
napi középhőmérséklet elérte a 27
fokot. A megyeháza előtti téren szer-
dától napközben párásító kapu, il-
letve a lehűlést segítő víz várta az
arra járókat. 

Borfesztivál. Megkezdődött a IV.
Győri Bornapok, Bor-, Borlovag és
Gasztronómiai Fesztivál, amelyet
Borkai Zsolt nyitott meg. A lovagren-
dek belvárosi felvonulása után töb-
bek között a Besh o droM együttes
adott koncertet.

Azok között az olvasóink között, akik névvel és
fényképpel vállalják, hogy elmondják a véleményü-
ket a IV. Győri Bornapok programjairól a helyszí-
nen, két személyre szóló vacsorát sorsolunk ki.
Keresse a Győr+ munkatársait a fesztiválon!

Vacsora a
véleményért
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ISKOLAI ÉVKEZDET  LAPSZÉL

Öblös hasú úr lépett be a kis-
városi vendéglőbe, nem
sokat hezitált, leült a legkö-
zelebbi diófa asztalhoz. „Bur-
gundit” – nyögte maga elé,
amikor szeme sarkában fel-
tűnt a fekete-fehér alak. 

A szomszédban egy szür-
kebarát ült egy nyíló tulipán
virágához hasonló kehely-
ben. Meg sem mozdult,
olyan harmóniában mélyedt
magába, talán ki sem lehe-
tett volna zökkenteni, csak
valami istenkáromlással.
Lassú, szalmasárga pillantá-
sait egy-egy néha odaúszó
kacaj zavarta meg, valahol a
piros-fehér abroszok között
egy leányka vihogott. Talán
egri volt. Szőke fürtjei fino-
man omlottak zamatos, illa-
tos nyakára. Csicsergett, éde-
sen, kedvesen, szerelmesen.
„Királyleánykám” – súgta iz-
gatottan fülébe párja, a kel-
lemes modorú, ismert szü-
lőktől származó bizonyos
Irsai. Olivér volt talán a ke-
resztneve, de erre nem eskü-
szöm meg. 

A fekete-fehér alak köz-
ben színpadias mozdulatok-
kal szervírozta a burgundit,
amelyet gömbölyödő trón-
ján csak az érdekelt, hogy rá
ne lépjen valaki bíborszínű
palástjára. Tudta, és minden
megmozdulásával érzékel-
tette is, hogy ott van benne
a történelem, mi több, ő
maga a történelem. Pompás
bevonulásáról egy másik
„macsó” vonta el a figyel-
met. Az ajtóban állt, hety-
kén, peckesen, hunyorogva
végignézett mindenkin, mi-
előtt leült. Markáns vonásai,
maró humora imponált a
gyengébbik nemnek. Mus-
kotályos pillantások kísér-
ték lépteit, az a hír járta
róla, hogy „csak” fiúgyer-
meket képes csinálni. Igazi
hegyi fajta volt, közepes mé-
retű, zömök, haja hosszú,
hengeres, épp mint a juh
farka.  

A borgőztől elkábult légy
az egyik langyos lámpaburá-
ról kémlelt lefelé. Kapaszko-
dott, le ne csússzon, repülni
már aligha tudott volna, az
iménti pohárban úszós ka-
land után.  Üvegek csendül-
tek, fogak koccantak, meg-
gyes, barackos, szilvás,
rumos, mandulás – és még
sorolhatnánk – illatok keve-
redtek a levegőben a neveté-
sekkel. Az alakok összefoly-
tak, minden részletnek helye
volt, s a kis zümmögő elalvás
előtt még felismerte, az
ember mindent a saját ké-
pére formál, még a borokat is.
Wurmbrandt András

Borban 
az igazság

szerző: földvári gabriella
fotó:  o. jakócs péter

Csütörtökön becsengetnek, az
évnyitókat a hét első felében
tartják az iskolák. Az országos
ünnepséget augusztus 28-án, Li-
póton rendezik, ahol újraindul
egy kis iskola.

A családi kasszát idén is megterheli
a beiskoláztatás. A legtöbben már
túl vannak a nagybevásárláson, hi-
szen az írószerboltok és bevásárló-
központok már egy hónappal ezelőtt
meghirdették akcióikat. Átlagosan
30 ezer forintba kerül egy diák felsze-
relése, a megvásárolandó dolgok lis-
táját az iskolák már tanévzáráskor is-
mertették a szülőkkel. A listát ne fe-
lejtsük otthon, nélküle rémálom a be-
vásárlás.   

Hamarosan becsengetnek

Az árak a tavalyi évhez képest 5
százalékkal emelkedtek. Természete-
sen a minőségi dolgokért jóval töb-
bet kell fizetni, így fordulhat elő, hogy
iskolatáskát láttunk ezer forintért is,
de átlagosan 10 és 30 ezer forint kö-
zött kapható. Hasonló a helyzet a toll-
tartóval, ami 400 forinttól 3 ezerig kí-
nálja magát. Füzet 25 és 300 forint
közötti áron kapható. 

A mesefigurás füzetfedő darabja
50 forint, a tízdarabos matricáé 300.
A kisebb mappák, spirálfüzetek 300
forinttól kaphatók, a nagyobbak ára
ezer forint körül van. A körzőkészlet
ára 1 ezer és 6 ezer forint között
mozog, tollat 50 és 5 ezer forint kö-
zött vehetünk. A minőség határozza
meg a beszerzési költségeket a filc-
toll (250–1500), a színes ceruza (150
és 4 ezer), a vízfesték (500 és 3 ezer),
a zsírkréta (200 és 1800) esetében is.

Külön fejezet a listán a tisztasági
csomag és a tornazsák, amelyek ára
500 és 2 ezer forint között mozog. A
tornazsákba való vászon tornacipő
1500 forinttól kapható, lánydressz 2
ezer forinttól, tornanadrág fiúknak
1200-tól, melegítő 4 ezer forinttól vá-
sárolható meg. 

Azok a győri kisgyerekek, akik
most mennek elsőbe, a hagyomá-
nyokhoz híven idén is ingyenes kisis-
kolás-kezdőcsomagot kapnak aján-
dékba. A város saját költségvetésé-
ből finanszírozza az 1 ezer 300 gyer-
mek támogatását. Az indulócsomag
többek között a szükséges füzeteket,
írólap- és rajzlapcsomagot, színes

papírkészletet, számolókorongot,
papírcentit, radírt, ceruzákat, vonal-
zót, vízfestéket, ecseteket, iratgyűj-
tőt tartalmaz. A csomag pontos tar-
talma az általános iskolák hirdetőfa-
lán kifüggesztve is megtalálható. Az
ajándékot az iskolakezdéskor osztják
ki a pedagógusok. 

Az elsősök tankönyvcsomagjának
átlagára 6 ezer 500 forint, a másodika-
soké 7 ezer 500 forint, a harmadika-
soké 7 ezer, a negyedikeseké 6 ezer
500. A felső tagozatos gyermekek tan-
könyvei is drágák, az ötödik évfolya-
mon átlagosan 6 ezer 550, hatodik-
ban 7 ezer 300, a két utolsó évben 11
ezer forint. Az iskola típusától füg-
gően az árak eltérőek, legdrágábbak
a nyelvkönyvek és az atlaszok. 

Az első tanítási nap szeptember 1.,
csütörtök, az utolsó 2012. június 15.,
péntek. A tanítási napok száma 183,
a középiskolákban és szakiskolák-
ban 182.

Az őszi szünet 2011. november 2-
től november 5-ig tart. A szünet
előtti utolsó tanítási nap október 28.,
péntek, a szünet utáni első tanítási
nap november 7., hétfő. 

A téli szünet december 22-től
2012. január 2-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap december 21.
szerda, a szünet utáni első tanítási
nap 2012. január 3., kedd. 

A tavaszi szünet április 5-től ápri-
lis 9-ig tart. A szünet előtti utolsó ta-
nítási nap április 4. szerda, a szünet
utáni első tanítási nap április 10.
kedd. 

Harmincezer 
forintba kerül
a felszerelés
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A HÉT TÉMÁJA RIPORT

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Az egész ország felhördült, amikor jó egy évvel ez-
előtt a Központi Statisztikai Hivatal elnöke egy saj-
tókonferencián bejelentette: Magyarország népes-
sége várhatóan még 2010-ben a lélektaninak
mondható 10 milliós határ alá csökken. Az 1981 óta
folyamatos negatív tendenciát alapul vevő jóslat be-
igazolódott, a közelmúltban napvilágot látott idén
júniusi adatok szerint a becsült népességszám már
csak 9 millió 968 ezer fő. A hivatalnak hamarosan
pontos, statisztikai és szociológiai elemzésekhez,
gazdasági, területfejlesztési és szociális döntések-
hez egzakt alapot szolgáltató részletes adatai lesz-
nek. Októberben ugyanis – folytatva az 1870-ben
megkezdett, azóta lényegében 10 évente megis-
mételt gyakorlatot – megszámolnak minket nemre,
lakhelyre, nemzetiségre, vallásra, sőt, egészségi ál-
lapotra is tekintettel. Bár az utóbbi három adat úgy-
nevezett szenzitív, azaz érzékeny kérdésnek minő-
sül, így a rájuk adott válasz önkéntes alapú, a szak-
embereknek szükséges tudni ezeket az ország jö-
vőjét meghatározó prognózisok elkészítéséhez. A
statisztikai törvény értelmében egyébként az így a
KSH tudomására jutó, a válaszadó személyét fel-
fedő adatok nem hozhatók semmilyen más szerv,
például az adóhivatal, a bíróságok vagy akár a tit-
kosszolgálatok tudtára sem – szögezte le lapunk-
nak dr. Lipovits Szilárd. A győri jegyző hozzátette,
a kérdőíven nem szerepel név, és az azonosító ada-
tokat – így a lakcímet is – teljesen külön adatbázis-
ban kezelik a feldolgozás során, utána pedig kör-
nyezetbarát módon megsemmisítik a papírokat.
Az önkormányzat törvényes működését felügyelő
tisztviselő ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is,
hogy a kötelező adatszolgáltatás megtagadása
szabálysértés. 

Aki kérdez, és
aki válaszol
Győrben 5.940 címre kül-
dik ki a népszámlálással
kapcsolatos dokumentu-
mokat, amelyeket akár
egyedül is kitölthet min-
denki, mire október 1. és
30. között ellátogat hozzá
a kérdezőbiztos. A kisal-
földi megyeszékhely 655
körzetében 531 biztos te-
vékenykedik, segíti a la-
kosságot – tájékoztatott
Rákosi Zsolt né, a város-
háza népszámlálási ügy-
intézője. Az adatszolgál-
tató a számára előre eljut-
tatott borítékban meg -
kapja az őt felkereső
munkatárs nevét és nép-
számlálási igazolványá-
nak azonosító számát, de
személyi igazolványának
megmutatására is kér-
hető az ilyen ügyben be-
csengető személy – tette
hozzá. 

Korábban leginkább
pedagógusok látták el a
kérdezőbiztosi feladato-
kat, ma már viszont
sokan érdeklődnek e
munkalehetőség iránt. A
számlálóbiztosok tobor-
zása, alkalmazása az ön-
kormányzatok feladata, a
KSH kiválasztási szem-
pontjainak figyelembe vé-
telével. Ezek közé tarto-
zik a jó fellépés, beszélő-
készség, helyismeret, ol-
vasható írás, konfliktus-
tűrő képesség,  tanulási
készség, az oktatáson
való részvétel vállalása, a
határidők és útmutatá-
sok betartása, a fizikai
terhelhetőség, valamint
az, hogy a jelentkező
szeptember végétől októ-
ber végéig állandóan ren-
delkezésre álljon. Előnyt
jelent az adott területen
élő nemzetiségek nyelvé-
nek ismerete.

Lipovits Szilárd jegyző
felhívta a figyelmet, hogy
a népszámlálás gyors és
eredményes lebonyolítá-
sához szükséges az utca-
név és házszámtáblák
megfelelő kihelyezése. A
házszámtábla esetleges
kihelyezéséről, pótlásáról
az ingatlan tulajdonosa
köteles gondoskodni, aki
ezt nem teszi meg, pénz-
bírsággal sújtható. 

Népszámlálás 2011: 
csökkenő tendenciák

– Egy átlagos, két-három fős család fél óra alatt
meg tudja válaszolni a kérdéseket – ezt már Kun
Mária népszámlálási előadó mondta, aki megje-
gyezte, a kérdőív formai kialakítása egyértelműen
eligazítja a válaszadót a kitöltésben, így azt önál-
lóan is elvégezheti mindenki, de továbbra is bizto-
sítják a számlálóbiztosi segítséget azoknak, akik
szívesebben válaszolnak inkább szóban, mint írás-
ban. Hozzátette, idén először az interneten keresz-
tül is lehetőség van a népszámlálásban részt venni
október 1. és 16. között. Az elektronikus úton tör-
ténő kitöltéshez szükséges egyedi azonosító kó-
dokat és az internetes elérés útvonalát szeptem-
ber végén mindenkinek eljuttatják postai úton az
adatfelvételi csomagban. 

A biztosok a hajléktalanokat is összeírják. Egy
részük elérhető lesz a hajléktalanszállásokon, il-
letve a hajléktalanokat ellátó szociális intézmé-
nyekben, másokat az önkormányzatok szociális
munkásai, illetve karitatív szervezetek munkatár-
sai bevonásával igyekeznek minél teljesebb szám-
ban összeírni. 

Ha minden a tervek szerint zajlik, pár hónapon
belül kiderül, hogy a legutóbbi, 2001-es népszám-
láláskor rögzített 10,2 milliós népességszám 10 év
alatt hány fővel csökkent, és hogy valójában meny-
nyivel is vagyunk a lélektani határszám alatt. 

A becsült 
népességszám már
csak 9.968.000 fő
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szerző: bakács lászló
fotó: illusztráció

Magyarország a patrióta gazdaság-
politika híve, amelynek része, hogy a
külföldi cégek erős üzleti partnerré
váljanak, de még fontosabb a hazai
kis- és középvállalkozások erősítése
– fogalmazott Fellegi Tamás nemzeti
fejlesztési miniszter a napokban
Győr-Moson-Sopron megyében tett
látogatása során. A tárcavezető részt
vett a térségünk életében kiemel-
kedő történelmi jelentőségű Páneu-
rópai Piknik Emlékpark átadásán,
ahol a régió gazdasági körülményei-
nek alakulásáról, és hazánk jövőbeni
kilátásairól is említést tett.   

A miniszter utalt rá: az előző kor-
mányzat által hátrahagyott súlyos
örökség nemcsak a gazdaságpoliti-
kában, hanem a fejlesztéspolitiká-
ban is teljes megújulást tesz szüksé-
gessé. A fejlesztéspolitikai rendszer
gyökeres átalakításának célja, hogy
az a lehető legnagyobb mértékben
biztosítsa a pályázni szándékozó vál-
lalkozások gyarapodását. A nemzeti
fejlesztési miniszter hangsúlyozta,
hogy az új kormány gazdaságpoliti-

kájának központjában a foglalkozta-
tás növelése áll. „Azokat segítjük, és
azokra támaszkodunk, akik munka-
helyeket teremtenek” – tette hozzá.
A magyar vállalkozásokat források és
forgótőke bevonásával kell helyzetbe
hozni. A gazdaságfejlesztési együtt-
működés kereteit az Új Széchenyi
Terv adja meg.

„A szakmai és társadalmi konzul-
táció tapasztalatai alapján a kor-
mány számos érdemi ésszerűsítést
hajtott végre a pályáztatási rendszer-
ben. Többek között növeltük azoknak
a pályázatoknak a számát, amelyek
minden további értékelés nélkül tá-
mogatásban részesülhetnek, ha az
előre meghatározott objektív szem-
pontoknak megfelelnek. Csökkent a
pályázati mellékletek száma, a pályá-
zatok CD-n is benyújthatók, és lehe-
tővé vált az átalányalapú elszámolás.
A pótlólagos források egyszerűbben

Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter: 
„Célunk a patrióta gazdaságpolitika
megteremtése” 

és könnyebben elérhetővé válnak a
mikro-, kis- és középvállalkozások
számára. Így a legtöbb forráshiány-
nyal küzdő vállalkozás pénzhez jut-
hat” – mondta Fellegi.

A tárcavezető szerint valóban
olyan pályázati intézményrendszert
hoznak létre, amely képes segíteni az
új munkahelyeket teremtő vállalkozá-
sokat céljaik elérésben. A fejlesztés-
politika ésszerűsítésének folyama-
tába illeszkedik a közbeszerzési
rendszer átláthatóbbá tétele. Ez biz-
tosíthatja egy valódi versenyen ala-
puló struktúra létrehozását és a kor-
rupció visszaszorítását. Teljesen új
közbeszerzési törvény készül, amely
a jelenleginél rövidebb, világos szer-
kezetű és egységes lesz. Az új tör-
vény várhatóan 2012. január 1-jén
lép hatályba – mondta a miniszter. 

„Az elmúlt egy év arról szólt, hogy
fel kell készülnünk Magyarország tel-
jes újjászervezésére, le kell bonyolí-
tanunk azokat a reformokat, azokat a
programokat meg kell valósítanunk,
amelyek eredményeképpen Magyar-
ország egy új korszakba léphet, a fel-
nőttség olyan korszakába léphet a
demokráciában és a szabad gazda-
ságban, amelynek az eredménye
ismét egy gyarapodó és előrehaladó
ország lehet. Magyarország abból a
veszélyzónából, amibe az elmúlt 8 év
politikája keverte, még nem került ki.
A veszély központjából elkerültünk
az elmúlt egy év sokszor fájdalmas,
nehéz döntéseinek az eredménye-
ként, de maga a veszély még itt lesel-
kedik ránk, és a nemzetközi helyzet
teljesen egyértelműen bizonyítja,
hogy még igen hosszú, bonyolult és
nehéz időszak áll előttünk, amíg ké-
pesek leszünk teljes mértékben a
gazdasági függetlenséget is kihar-
colni, és képesek lehetünk arra, hogy
valóban a hosszú távú stratégiai cél-
jainkat tudjuk megvalósítani” – fogal-
mazott Fellegi Tamás. 

A célok eléréséhez persze rögös
út vezet. Tisztában van ezzel a kor-
mány, amely többször megfogal-
mazta, a nadrágszíjszorítások, a
megszorítások idejének vége. A
közös erőfeszítésekre azonban most
lesz a legnagyobb szükség, amelyből
mindenkinek ki kell vennie a részét,
hogy hazánk újra a gazdasági növe-
kedés pályájára állhasson.  

„A kormány azért küzd, és azért
vállalta a konfliktusokat még a kül-
földi partnerekkel is, hogy lehetősé-
günk legyen egy patrióta gazdaság-
politika megvalósítására, amelyben
a magyar tulajdonú kis- és középvál-
lalkozók megtalálják végre a számítá-
sukat. Hogy ne csak az exportteljesít-
mény, hanem a belső fogyasztás javí-
tásával is képesek legyünk a gazda-

ság növekedését elősegíteni, és ké-
pesek legyünk arra, hogy vissza-
nyerje a súlyát és a szuverenitását az
állami vagyon. Az az állami vagyon,
amelyet az elmúlt húsz évben elher-
dáltak, és amelyet nagyon jelentős
részben bekebelezett a korrupció,
vagy magánvagyonná változott.
Meggyőződésünk az, hogy ez az a
feladat, aminek sikeressége legin-
kább meghatározza a jövőnk alakulá-
sát, az ország jövőjét, és ezért erre
különösképpen nagy hangsúlyt fog a
kormány fektetni” – így a nemzeti fej-
lesztési miniszter.   

Fellegi többször is utalt rá: sok
múlik a korábban eladott, vagy el-
veszített belső piacaink visszaszer-
zésén. 

„Szükségünk van arra, hogy felelős
kormányzással megállítsuk mindazo-
kat a folyamatokat, amelyek a közös
vagyonunk elherdálását, fel élését je-
lentették, és az állam pénzének, forrá-
sainak a hibás, rossz felhasználására
irányultak. Ebben jelentős lépést tet-
tünk már meg az európai uniós pén-
zek strukturáltabb, stratégiai felhasz-
nálása terén, kimagasló eredménye-
ket értünk el az állami vagyon súlyá-
nak helyreállításában, hadd utaljak itt
különösképpen a MOL-ban lévő ál-
lami tulajdon visszaszerzésére, amely

kimondottan gazdasági és politikatör-
téneti lépésnek tekinthető” – hangsú-
lyozta a miniszter.  

Fellegi Tamás szerint egy olyan ál-
lamnak, amely a szuverenitás és a
szabadság útján szeretne járni, ren-
delkeznie kell önálló gazdasági és
társadalmi stratégiával, nem csapód-
hat céltalanul, és nem válhat a nem-
zetközi politika játékszerévé. 

„Fontosnak tartjuk azt, hogy a kor-
mányváltás óta Magyarország új po-
litikát folytat, aminek a lényege az,
hogy nem utasításokat fogadunk el
külföldről, hanem partnerként viszo-
nyulunk minden külföldi intézmény-
hez, céghez és kormányhoz, és a
velük való folyamatos egyeztetésben
hozzuk meg azokat a konkrét dönté-
seket, amelyeket mi a magyar nem-
zeti érdekek szempontjából fontos-
nak tartunk. Erről az útról nem fo-
gunk letérni. Ez az emlékpark is azt
szimbolizálja a számomra, hogy Ma-
gyarországnak soha nem szabad a
szuverenitás és a szabadság útjáról
letérni, mindig is az élvonalban kell
lennünk, amikor erről a két kérdésről
van szó, és a nemzeti érdekek érvé-
nyesítése összekapcsolódik ezzel a
két fogalommal” – szögezte le gon-
dolatai zárásaképpen a nemzeti fej-
lesztési miniszter.      

Kialakul
a versenyen
alapuló
struktúra
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szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter

Első verseskönyved megjelenése előtt men-
torod, Kormos István azt ajánlotta, változtass
nevet, egy költőt nem hívhatnak Háklár Tiva-
darnak. Így lettél a szülőfalud után Pátkai. Ké-
sőbb Kormos összeszidott. Azt mondta, nem
a Háklárral van baj, hanem a Tivadarral. Így
történt?

Igaz a történet, ez nem egy az oly sok és híres
Kormos-adomák közül. Persze mindezt viccnek
szánta. Kormos nagy kópé, örökös gyermek, vaga-
bund. Köztudomású volt róla, hogy szerette ug-
ratni pályatársait, főleg minket, költőpalántákat.
Rajtam kívül legalább két tucat írónak, költőnek
amolyan művésznévadó keresztapja volt.

Kormos a hetvenes években gyakori ven-
dége volt a fiatal győri művészek Kassák kol-
légiumának. Mi vonzotta ide?  

Amikor mi tető alá hoztuk a Kassák kollégiumot,
Kormos már elismert költő és szerkesztő volt, első-
sorban a Vackor mesék és a televízió jóvoltából vált
országos hírűvé. Meghívtuk egy antológia szer-
kesztésére, ezek után szívesen járt közénk Győrbe,
de szülőföldjére, a Szigetközbe is. Ezek voltak a jó-
kedvű évei, korábban többedmagával tiltólistán
volt, nem állt be a kurzust dicsőítők sorába, legin-
kább fordításból élt és az asztalfiókjának írt. Nem
vették be az irodalmi kánonba, díjakat sem kapott.
Emlékszem, egyik győri vendégeskedésekor mi, fia -
tal kassákosok adtunk neki „Kossuth-díjat” a Rába-
parti vendéglőben. Bekereteztünk egy Kossuth La-
jost ábrázoló papírpénzt, és ünnepélyes keretek kö-
zött átnyújtottuk neki. Boldog volt! 

Te is kaptál díjat Kormos Istvántól, atyai jó
barátságával tüntetett ki és hozzásegített
első, Otthonról haza című verseskönyved ki-
adásához. Ez három-négy évtizeddel és öt kö-
tettel ezelőtt történt. A mostani, második
Kormos-díjnak tudsz örülni?

Soha életemben nem ácsingóztam semmilyen
díjért, nem tartom különösebben értékmérőnek a
díjakat. Ezek vagy eltalálják az embert, vagy elke-
rülik. Az persze természetes emberi tulajdonság,
hogy jólesik, ha elismerik a munkádat. Ez különö-
sen igaz akkor, ha a szakma tüntet ki a figyelmével,
mint a Radnóti-díj vagy a Móricz Zsigmond-ösz-
töndíj esetében. A Kormos-díjra azért vagyok
büszke, mert a névadója egy rendkívül erős tar-
tású ember, kiemelkedő költő és szerkesztő volt,
olyan, akit példaképül lehet állítani bármilyen hely-
zetben, történelmi időben.

Móricz írta, hogy minden fontos dolog gye-
rekkorban dől el. Kormos előtt kitől tanultál?  

Az első dicséretet Kovács Imre igazgató úrtól
kaptam, aki szerint rendkívül színes és izgalmas
házi feladatokat írtam a sokorópátkai általános is-
kola Mókus őrsének kirándulásairól, mint Rákosi
Mátyás kispajtása. Akitől tanultam, az apai nagy-
anyám volt, a falu egyik ismert siratóasszonya. Ál-
landóan kántált, elénekelte a halottak életét a ko-
porsók mellett. Alkotás volt az is, méghozzá a ja-
vából. Igencsak fantáziadús meséket hallottam

„Képtelen vagyok 
szerelmes verset írni, 
amikor szerelmes vagyok”

Az emberfia 
megboldogult ficsúr
korában kipróbál 
sok mindent 

Tévés műsorvezetőktől köl-
csönvett fordulattal élve elnézést
kérek, de a mellékelt interjúban te-
geződünk Pátkai Tivadarral, aki a
rendszerváltás környékén több re-
dakcióban is kitűnő munkatársam
volt. Költőként napokig farigcsált
egy sort, újságíróként gyorsan és
pontosan dolgozott. Pátkai, a szer-
kesztő is kapós portéka, régebben
a lapok, mostanában inkább a
könyvkiadók hajlandóak pénzt
adni azért, hogy kiegyenesítse
mások görbe mondatait.    

Barátja és kritikusa, a költői, írói
életművet kiválóan ismerő Kemsei
István írja valahol, hogy Pátkai Ti-
vadar mindegyik mondata a szó
legigazibb értelmében vett kris-
tálytiszta gyöngypróza anyagkész-
letéből van összecsiszolva gyö-
nyörködtetővé. Ha jól tudom, Kem-
sei aggatta rá a kismester jelzőt is,
ami nagyjából azt jelenti, hogy a
szerző tehetséges, de nem kell
előtte hasra esni. Nem forgatja fel,
de minden mondatával szebbé
teszi, gazdagítja az irodalmat, meg
a világot.  

Pátkai Tivadar Radnóti-díjas
költő 1947-ben született Sokoró-
pátkán, egy bakonyaljai zsákfalu-
ban, ahol törvényes apja, Háklár
Ernő borbélymester volt. A Pátkai
felvett név, Kormos István unszolá-
sára keresztelkedett át első ver-
seskönyve, az Otthonról haza
1979-es megjelenésekor. Korábbi
esemény, hogy elvégezte a Jedlik-
iskola közlekedésgépész szakát és
éveket töltött hajógépészként a
Dunán.  

Az Otthonról haza (versek,
Móra Kiadó, 1979) után még négy
kötete jelent meg. Tested utcáin
(versek, Orpheus Kiadó, 1996), Az
erdei operában (gyermekversek,
Hazánk Kiadó, 1999), Egy másik
nyárból (versek, Felsőmagyaror-
szág Kiadó, 2007), A kőrisfa ár-
nyéka (prózák, Hazánk Kiadó,
2008). Versei és prózái számos fo-
lyóiratban és antológiában olvas-
hatók. Közel négy évtizede Győr-
ben él, az idei Szent István-napon
Kormos István-díjat vehetett át a
megyei önkormányzat árpási ün-
nepségén.  
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ünnepre, fellépésre vagyunk hivatalosak, függet-
lenül attól, hol élünk. Meg aztán ott van az internet,
aminek a használatát kénytelenek megtanulni a
leg öregebb költők is. 

Ezen az inspiráción túl mi kell ahhoz, hogy
dolgozni tudjál? Milyen környezet, milyen
hangulat?

A versíráshoz, kiváltképpen ahhoz a fajta lírá-
hoz, amit én is művelek, igenis kell valamilyen lel-
kiállapot. Legalábbis nekem. Ezt nevezhetjük akár
ihletnek is, bár Karinthy óta tudjuk: a profinak nem
ihletre van szüksége, hanem előlegre és határ-
időre. Ha jó a hangulatom, akkor nem ülök le ver-
set írni. Miért üljek le, amikor jó a hangulatom?
Mondok más példát is. Képtelen vagyok szerel-
mes verset írni olyankor, amikor szerelmes vagyok.
Meg kell várnom, hogy elmúljon. Írásban utólag
élem meg. A prózai munka más, azt mindig alapos
felkészülésnek kell megelőznie. Vázlatot kell felraj-
zolni, térképet, amelyen eligazodunk. Vakon nem
lehet írni. Az amatőrök és a dilettánsok ezt figyel-
men kívül hagyják. Többek között innen ismerhe-
tők fel. Végül, ha már tudom, hogy mit akarok,
miből és hogyan, jöhet a napi robot. Délelőttön-
ként írok, nálam ez a nyugodt napszak.  

Hajógépészként kezdted, újságíróból let-
tél szerkesztő, majd levéltáros, végül költő-
ből prózaíró. Úgy tűnik, öregszel. 

Az emberfia megboldogult ficsúr korában ki-
próbál sok mindent. Kalandvágyból szedtem fel a
horgonyt is. Néhány év alatt annyi élményanyagot
kaptam attól a csavargó élettől, amit máshol évti-
zedek alatt sem élhettem volna meg. Később az új-
ságírás, lapszerkesztés már közelebb állt a mos-
tani szakmámhoz. Jó stílusgyakorlat volt, igaz, oly-
kor macerás, hiszen könnyen maga alá tudja
gyűrni benned a napi penzum kényszere a szép-
írót. Ma úgy érzem, mindegyik munkahelyem hoz-
zátett az életemhez, nem is keveset. Mai tinidumá-
val azt mondhatnám: ezt dobta nekem a gép, láj-
kolod? Panaszra semmi okom. Az olyan illúziókkal
pedig, hogy az irodalom, a művészet képes meg-
váltani a világot, már réges-régen leszámoltam,
sőt, abban is kételkedem, hogy jobbá tudja tenni.
Maradjunk annyiban, hogy szebbé… Ha ez az öre-
gedés jele, akkor vállalom. A bölcsességet nem az
óvodában mérik.

Augusztus 19-én, pénteken délelőtt vetted
át a Kormos-díjat Árpáson. Mit csináltál
aznap este és milyen programot tervezel a
következő három-négy évtizedre?

Aznap nem feküdtem le a tyúkokkal, szűk baráti
körben illett bontani egy jobb üveg vörösbort Kor-
mos Pista emlékére, és koccintani azokra a szép
időkre, amelyeket együtt tölthettem vele a Min-
denható kegyelméből. Ami a jövőt meg az írást il-
leti, A kőrisfa árnyéka című prózakötetem folytatá-
sán dolgozom. Hónapokig gyűjtögettem hozzá az
anyagot szülőfalumról, Sokorópátkáról a levéltár-
ban, hiszen az 1950-es évek felidézése nem egy-
szerű. Nem helytörténet lesz, hanem novella-füzér
a kora és késő gyerekkorról, valós helyszíneken,
valós emberekből összegyúrt szereplőkkel, szín-
tiszta szépirodalom. 

tőle gyermekkoromban. Aztán ott volt apám bor-
bélyműhelye, ami afféle falusi agóraként műkö-
dött, a férfiak ferbliztek, bort ittak és megbeszél-
ték, hogy mi történt hét határban. 

Mikor vetted kezedbe az első könyvet? 
Nagyapám testvére pincér volt a New York ká-

véházban, a padlásunkon találtam neki dedikált
Krúdy-, Ady-, Bródy-köteteket. Fogalmam sem
volt, mit tartok a kezemben, egy híján el is kallód-
tak ezek a kincsek. Az olvasásra később, hajó -
gépészként szoktam rá a Dunán, unalmamban.   

És az írásra? 
Muszáj volt, hogy valakivel beszélgessek arról,

amit olvastam, meg valahova tartozni is kellett,
ezért beálltam irodalmi színpadosnak, majd meg-
alapítottuk a Kassák kollégiumot. Itt már nem csak
versmondók, amatőr színészek találkoztak, hanem
kezdő festők, grafikusok, filmesek, fotósok és per-
sze írók, költők is. Ilyen közegben képtelenség nem
írni verset. Aztán a ‘70-es évek derekán megérke-
zett Kormos István, elkérte a kézirataimat és a le-
gendás Móra Kiadó nevében szerződést kötött
velem egy könyvre. Akit ő kitüntetett figyelmével,
az bekerült a kortárs irodalmi vérkeringésbe. Akit

ő elfogadott, azt elfogadta Nagy László, Pilinszky
János, Weöres Sándor, Juhász Ferenc, Fodor And-
rás, és még sorolhatnám. Így indultam ezen a pá-
lyán, így ismerhettem meg ezeket a költőóriásokat. 

Vidéki, félig győri, félig sokorópátkai íróem-
berként milyen a kapcsolatod a mai nagyok-
kal, a szakmával, általában a művészvilággal? 

Közéleti típus vagyok és voltam világéletem-
ben. A Kassák kollégium után jött a József Attila
Kör, majd a Magyar Írószövetség és a Radnóti Mik-
lós Irodalmi Társaság. Igyekeztem, igyekszem
jelen lenni a művészeti közéletben, hiszen senki
sem lehet önálló sziget. Egymást inspiráljuk,
bármi legyen az eszköz, amivel dolgozunk. A sza-
badidőmet legszívesebben azzal töltöm, hogy él-
vezem, amit a társművészetek nyújtani tudnak. A
színészek, táncosok között már csak a fiam, Pátkai
Balázs balettművész miatt is sok a jó barátom,
mindig szívesen dolgoztam a színháznak, a Győri
Balettnek. Azokkal az írókkal, költőkkel, akikkel
együtt rajzottunk ki a hetvenes években, termé-
szetes módon figyeljük, olvassuk egymást, hiszen
többnyire ugyanazokban az irodalmi lapokban je-
lenünk meg, ugyanabba az írótáborba, könyv -

Interjú Pátkai Tivadar
költővel
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TUDÓSÍTÁS  EGYETEM

szerző: lakner gábor
fotó: papp gergely

Hétvégén rendezték meg a Győr–Gönyű Ki-
kötőben a Formula Student versenysorozat
magyarországi futamát. A látványos vetél-
kedőn tizenkét nemzet huszonnyolc csapata
mérte össze felkészültségét és tudását. 

Az évente megrendezett Formula Studentből,
amelyre az egyetemisták csapatainak saját verseny-
autót kell építeniük, már olyan szakemberek nőttek
ki, mint Michael Schumacher versenymérnöke,
Andy Shovlin. A sorozat 1981-ben indult az Egyesült
Államokból, hazánk 2010-ben ötödik európai hely-
színként csatlakozott a világ körüli száguldáshoz. A
Győr–Gönyű kikötő ideális helyszínnek bizonyult ta-

A győri Széchenyi-egyetem és a veszp-
rémi Pannon Egyetem kutatási együtt-
működésére épü lő, uniós támogatás-
sal megvalósuló „Mobilitás és környe-
zet” projekt részeként egyedülálló
szak mai programon oszthatják meg
egymással innovatív kutatási eredmé-
nyeiket a műszaki alap-, mester-, illetve
doktori képzésben résztvevő hallgatók.

Az augusztus 29. és szeptember 1.
között Veszprémben tartandó konfe-
rencián a járműipar egyik legaktuáli-
sabb kihívása kerül terítékre, avagy
miként lehet energetikai, anyagszer-
kezeti és környezeti kutatásokkal hoz-
zájárulni minél környezetkímélőbb jár-
művek megalkotásához. Szó lesz a
bio és megújuló energiaforrásokról,
új, környezetbarát üzemanyagokról, a
belsőégésű motorok hatékonyságá-
nak növeléséről, a nanoanyagok jár-

Konferencia a zöld
közlekedés jegyében

műipari alkalmazásáról, a közlekedés
környezeti hatásairól és korszerű
gyártástechnológiákról is.

A jövő mérnökei, a hallgatók nem
csupán résztvevői lesznek a rendez-
vénynek, hanem saját kutatási terü-
letük újdonságairól is beszámolnak
majd magyar, illetve angol nyelvű elő-
adások keretében, valamint poszte-
rek formájában.

A konferencia a szervezők várako-
zása szerint jelentős szellemi muní-
ciót biztosíthat a hazai járműipari fej-
lesztésekhez, ezáltal hozzájárulhat
környezetbarátabb üzemanyagok és
erőforrások megalkotásához. A prog-
ram fontosságát jelzi, hogy Magyar-
ország két legnagyobb – egyaránt a
járműipar területén tevékenykedő –
vállalata, az Audi Hungaria és a MOL
is képviselteti magát a rendezvényen.

Autóverseny mérnöki pontossággal
valy, így a csapatok nagy örömmel tértek vissza az
idei megmérettetésre, a nevezési lista rekordnak
számító 1 perc 58 másodperc alatt telt be.

A vasárnap esti díjátadó gálán végül a követ-
kező csapatok örülhettek: első helyen a finnor-
szági Metropolia Motorsport csapata végzett, a
második a német KA-RaceIng, míg a harmadik a
szintén német HAWKS Racing csapata lett. A Bu-
dapesti Műszaki Egyetem csapata a hatodik he-
lyen zárt, míg az idén debütáló Kecskeméti Főis-
kola csapata a huszadik helyen végzett a remek
hangulatú, komoly nemzetközi érdeklődés mellett
megrendezett versenyen. 

A Formula Student lényegében egy innovációs
tanulmányi verseny, melyen a jövő mérnökei elmé-
leti és gyakorlati tudásukról is számot adnak. Meg
kell tervezniük versenyautóikat, a műszaki mellett
költség- és üzleti tervet kell készíteniük, majd pre-
zentálniuk a végeredményt. Emellett gyakorlatban

is bizonyítaniuk kell, hogy ötleteik megállják a pró-
bát: gyorsulás, körverseny, szlalom és tartóssági
verseny vár a gépekre. 

Hazánkból elsőként a BME csapata vett részt a
sorozatban 2008-ban, és az akkori csapat két tagja,
Csütörtöki Tamás és Dudás Alexander ma már Vas-
fői Balázzsal kiegészülve a magyarországi verseny
főszervezői. Érdekesség, hogy jövőre várhatóan
már egy győri csapat is részt vesz a viadalon. 

A Formula Student Hungary futamához kapcso-
lódóan kerekasztal-megbeszélést is szerveztek,
melynek központi témája a duális képzés volt. Prof.
dr. Palkovits László elmondta, az autógyártók, kü-
lönböző cégek, felsőoktatási intézményvezetők és
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium képviselői is
egyetértettek: olyan hallgatókat kell képezni, akik
azonnal hasznosítható gyakorlati tudással is ren-
delkeznek. A cégek igényeit is kiszolgáló képzés
2012 szeptemberében indulhat el.
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INFORMÁCIÓ PANNON-VÍZ

A Széchenyi István Egyetemen (SZE-
Győr) végzett hallgatók rövid időn belül és
jó pozíciókban tudnak elhelyezkedni, mun-
kakörük szorosan kapcsolódik megszer-
zett szakmájukhoz, s jelentős többségük
újra a győri egyetemet választaná. Mindez
nem kampányszöveg, hanem a Diplomás
Pályakövető Rendszer napokban megje-
lent 2010-es évkönyvének rövid foglalata,
amelynek megállapításai a jelenlegi és
egykori hallgatók visszajelzésein alapul-
nak. Hogy a jövőben is hasonlóan pozitív
maradjon az összkép, számos szolgálta-
tást fejlesztett tovább, illetve indít el ezek-
ben a hónapokban a SZE-Győr.

Kovács Zsolt, az uniós támogatással
megvalósuló SZErvice21 projekt vezetőjé-
nek tájékoztatása szerint már elérhető a la-
punkban korábban bemutatott, teljesen
megújult hallgatói portál, amelyhez kap-
csolódva minden hallgató saját e-mail

szerző: pannon-víz
fotó: tóth lászló 

A Munkácsy és Bajcsy-Zsilinszky utca
lakóinak csatornabűz-problémája ol-
dódott meg egy csőszakasz cseréjé-
vel. A munkát a Munkácsy utcai kör-
forgalom éjszakai lezárásával végez-
ték el a vízmű szakemberei.

Munkatársaim szerdán este háromnegyed
tizenegykor zárták le a körforgalmat, így a
gyér éjszakai forgalomban alig okoztunk
fennakadást – tájékoztatta lapunkat Tóth
László, a Pannon-Víz Zrt. diszpécserszol-
gálatának vezetője. A szakember el-
mondta, hogy a környező csatornafedele-
ket felnyitva, ventilátorokkal szellőztették
ki a csatornát, miközben a légteret gázér-

Még több szolgáltatást
nyújt a Széchenyi

címet kap az egyetemtől, s különböző vir-
tuális klubok létrehozása is segítheti a kap-
csolattartást, a közvetlen információáram-
lást.

Sorra zajlanak az öregdiák-találkozók:
szeptemberben 30, 25 és 20 éve végzett
tankörök tagjai is ellátogatnak a győri kam-
puszra, sokan közülük cégvezetőként, sike-
res vállalkozóként szereztek hírnevet az
alma maternek.

Már tesztelési fázisban van a Vezetői In-
formációs Rendszer, amelynek köszönhe-
tően gyorsabb, hatékonyabb és megalapo-
zottabb döntések támogathatják az egye-
tem fejlődését.

Idén tavasszal újabb felmérések készül-
tek a Diplomás Pályakövető Rendszer ke-
retében, s bár jelenleg még zajlik az adatok
feldolgozása, várhatóan a tavalyihoz ha-
sonló eredmények fogják igazolni, hogy a
széchenyis diploma biztos jövőt jelent.

Csőcsere a belvárosban

zékelő műszerrel ellenőrizték. Csak a mű-
szer szabad jelzése után kezdődhetett a
föld alatti munka.

A csatornanyíláson át tágas, nagymé-
retű aknába jutunk le. Odalent, két méter-
rel az utcaszint alatt, a Petőfi híd irányából
torkollik be az a nyomócső, melyből Sziget
és Újváros, továbbá Ikrény, Rábapatona,
Abda és Börcs szennyvize érkezik. Itt cse-
rélték ki a leszakadt csövet. 

A korrózióálló acélból készült új vezeték
közel négy méter hosszú, mindkét végén
megfelelő ívvel. Feladata, hogy a Petőfi híd
felől közvetlen a Bajcsy-Zsilinszky út felé
terelje a szennyvizet, a legkedvezőbb
áramlási feltételekkel. A távolról érkező
szennyvíz így közvetlenül a gravitációs
rendszerű Bajcsy-Zsilinszky utcai főgyűj-
tőbe jut, megakadályozva a fröcsögést és
az ezzel járó csatornabűzt.  
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szerző: kisalföld volán zrt.
fotó: marcali gábor

Augusztus 26-án és 27-én nagyren-
dezvények miatt útlezárások várha-
tók a belvárosban, ami jelentősen
érinti a buszközlekedést is. A nyár-
záró koncert után a győriek hazajutá-
sát ingyenes éjszakai járatok segítik.

Augusztus 26., péntek
A rendőrség ideiglenes forgalomkorláto-
zást rendelt el augusztus 26-án 18.00
óra és augusztus 26-án 00.00 óra közötti
időben Győr, Szent István úton a Mun-
kácsy út és Baross híd, az Aradi vérta-
núk útján a Révai út és Szent István út és
a Jókai úton a Révai út és Szent István
út, valamint Árpád út és Szent István út
közötti szakaszán a HunGarian Baja
Terep-rally Világkupa futam rajtceremó-
niáján résztvevők biztonságának meg-
óvása érdekében.

A forgalomkorlátozás érinti a buszköz-
lekedést is, a helyi, valamint az 1-es és a
85-ös főúton közlekedő helyközi autó-
buszjáratok terelő útvonalon közlekednek.

Az 1-es és a 85-ös főúton nyugat felé,
illetve felől közlekedő helyközi autóbusz-
járatok a Baross Gábor híd helyett a 821-
es főút–Szigethy Attila út–Zrínyi utca út-
vonalon közlekednek, ezért egyik irány-
ban sem érintik a Győr, Eötvös park
megállóhelyet.

A Révai Miklós utca, forgalmi iroda
megállóhelyről induló helyi járatok a
Szent István úton keresztülhaladva az
Aradi vértanúk útja–Árpád út–Teleki
László utca útvonalon közlekednek és
térnek vissza eredeti útvonalukra. A 2, 5,
6, 11, 22, 22A, 30, 30A, 31, 31A, 33, 37,
38 jelzésű járatok a Városháza megálló-
hely helyett az Aradi vértanúk útja, Me-
gyeháza megállóhelyen állnak meg. A
12, 15A jelzésű járatok változatlanul a
városháza melletti megállóhelyen (a kö-
zépszigetnél) állnak meg.

A 7, 17, 17A, 17B, 23A jelzésű jára-
tok a Munkácsy Mihály utcai ideiglenes
végállomás helyett a Révai Miklós utcá-
ból indulnak, illetve oda érkeznek. Ezért
nem érintik a Honvéd ligetet és a Jókai
utcai ideiglenes megállóhelyet, viszont
megállnak Révai Miklós utca felé a Ba-
ross Gábor hídnál (a 17-es járatok kivé-
telével) és a Gárdonyi Géza utcában, il-
letve ellenkező irányban az Aradi vérta-
núk útja, Megyeháza megállóhelyen.

Az 1, 8, 14 jelzésű járatok Sziget, Új-
város, Pinnyéd irányában a Teleki László
utca–Bajcsy-Zsilinszky út–Zechmeister
utca útvonalon közlekednek. Nem érin-
tik az Eötvös parkot, a Honvéd ligettel
szemközti, valamint a Munkácsy Mihály
utcai ideiglenes megállóhelyet, de a
Bajcsy-Zsilinszky úton a Baross Gábor
út kereszteződése előtt (a Rossmann
áruház mellett) létesített ideiglenes
megállóhelyen megállnak. A belváros
irányába a Jókai utca–Szent István út–
Honvéd liget–Aradi vértanúk útja–
Árpád út–Teleki László utca útvonalon
közlekednek az autóbuszok.

Augusztus 27., szombat
A rendőrség ideiglenes forgalomkorlá-

tozást rendel el 2011. augusztus 27-én
05.00 óra és 20.00 óra közötti időben Győr,
Szent István úton a Munkácsy út és Baross
híd, az Aradi vértanúk útján a Révai út és
Szent István út és a Jókai úton a Révai út
és Szent István út, valamint Árpád út és
Szent István út közötti szakaszán.

2011. augusztus 27-én 20.00 óra és
augusztus 28-án 04.30 óra közötti idő-
ben Győr, Szent István úton a Munkácsy
út és a Teleki út, a Jókai úton az Árpád út
és a Szent István út, az Aradi vértanúk
útján a Révai út és Szent István út, a Ba-
ross hídon a Wesselényi út és a Szent Ist-
ván út, valamint a Hunyadi úton a Bartók
Béla út és Baross híd közötti szakaszán a
Négy Évszak Fesztivál nyárzáró rendezvé-
nyén résztvevők biztonsága érdekében.

Az útlezárások miatt a helyi, valamint
az 1-es és a 85-ös főúton közlekedő hely-

közi autóbuszjáratok terelőútvonalon
közlekednek.

2011. augusztus 27-én 00.00 óra és
20.00 óra között a Szent István útnak az
Aradi vértanúk útja–Baross Gábor híd
közötti szakasza lezárása esetében:

Az 1-es és a 85-ös főúton nyugat felé,
illetve felől közlekedő helyközi autóbusz-
járatok a Baross Gábor híd helyett a 821-
es főút–Szigethy Attila út–Zrínyi utca út-
vonalon közlekednek, ezért egyik irány-
ban sem érintik Győr, Eötvös park meg-
állóhelyet.

A Révai Miklós utca, forgalmi iroda
megállóhelyről induló helyi járatok a
Szent István úton keresztülhaladva az
Aradi vértanúk útja–Árpád út–Teleki
László utca útvonalon közlekednek és
térnek vissza eredeti útvonalukra. A 2, 5,
6, 11, 22, 22A, 30, 30A, 31, 31A, 33, 37,
38 jelzésű járatok a Városháza megálló-
hely helyett az Aradi vértanúk útja, Me-
gyeháza megállóhelyen állnak meg. A
12, 15A jelzésű járatok továbbra is a vá-
rosháza melletti megállóhelyen (a közép-
szigetnél) állnak meg.

A 7, 17, 17A, 17B, 23A jelzésű járatok
a Munkácsy Mihály utcai ideiglenes vég-
állomás helyett a Révai Miklós utcából in-
dulnak, illetve oda érkeznek. Ezért nem
érintik a Honvéd ligetet és a Jókai utcai
ideiglenes megállóhelyet, viszont megáll-
nak Révai Miklós utca felé a Baross
Gábor hídnál (a 17, 17B járatok kivételé-
vel) és a Gárdonyi Géza utcában, illetve
ellenkező irányban az Aradi vértanúk útja,
Megyeháza megállóhelyen.

Az 1, 8, 14 jelzésű járatok Sziget, Új-
város, Pinnyéd irányában a Teleki László
utca–Bajcsy-Zsilinszky út–Zechmeister
utca útvonalon közlekednek. Nem érin-
tik az Eötvös parkot, a Honvéd ligettel
szemközti, valamint a Munkácsy Mihály
utcai ideiglenes megállóhelyet, de a
Bajcsy-Zsilinszky úton a Baross Gábor
út kereszteződése előtt (a Rossmann
áruház mellett) létesített ideiglenes
megállóhelyen megállnak. A belváros
irányába a Jókai utca–Szent István út–

A rendezvényen
részt vevők haza-
szállítása céljából
23.30 órakor éjsza-
kai járatok indul-
nak.

• Zechmeister utca,
Klastrom szálló
megállóhelyről:
901 jelzéssel az 1-es
autóbusz útvona-
lán Újvárosba (a
Nyár utcáig), majd
Sziget városrészen
keresztül Piny-
nyédre;

Bartók Béla út,
munkaügyi köz-
pont megállóhely-
ről: 
907 jelzéssel a Mes-
ter utcán, majd a 7-
es autóbusz útvo-
nalán Szabadhegy -
re, a Templom utca
után tovább Kisme-
gyerre;
917 jelzéssel a 17-es
autóbusz útvona-
lán, Adyvároson át
a Zöld utcába;

• Teleki László utca,
színház megálló-
helyről:
906 jelzéssel Sárás–
Kisbácsa–Bácsa–
Révfalu útvonalon;
922 jelzéssel a 22-es
autóbusz útvona-
lán, Marcalvároson
keresztül Ménfő-
csanakra, gyirmóti
(a Tavirózsa utcától
a Ménfői útig) beté-
réssel;
931 jelzéssel Gyár-
város és Likócs
(Íves utcai megálló-
hely) érintésével
Győrszentiván, Kál-
mán Im re útra, ho-
moksori betéréssel.

A részletes menet-
rendek a www.ki-
salfoldvolan.hu ol-
dalon találhatók.
Az éjszakai járato-
kat díjmentesen
lehet igénybe
venni.

A buszjáratok menetre
a nyárbúcsúztató konce
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Honvéd liget–Aradi vértanúk útja–
Árpád út–Teleki László utca útvonalon
közlekednek az autóbuszok.

2011. augusztus 27-én 20.00 órától
24.00 óráig a Szent István útnak a Mun-
kácsy Mihály utca és Teleki László utca
közötti szakasza és a Baross Gábor híd
teljes szélességű lezárása esetében:

Az 1-es és a 85-ös főúton nyugat felé,
illetve felől közlekedő helyközi autóbusz-
járatok a Baross Gábor híd helyett a 821-
es főút–Szigethy Attila út–Zrínyi utca út-
vonalon közlekednek, ezért egyik irány-
ban sem érintik Győr, Eötvös park meg-
állóhelyet. Az észak és kelet felé, illetve
felől közlekedő helyközi autóbuszjáratok
a Baross Gábor híd helyett a Nádor alul-
járón keresztül közlekednek, ezért Győr,
Szent István út, Iparkamara megállóhe-
lyet az autóbusz-állomás irányába (a volt
bútorbolt előtt) nem érintik, a városból
kifelé (az iparkamara épülete előtt) vi-
szont továbbra is megállnak.

A helyi autóbuszjáratok nem érintik a
következő megállóhelyeket: Révai Mik-
lós utca, forgalmi iroda–Városháza–
Aradi vértanúk útja, Megyeháza–Hon-
véd liget–Jókai utcai ideiglenes meg-
álló–Gárdonyi Géza utca.

Az 1-es vonal járatai Nádorváros
felől a Bartók Béla útig eredeti útvona-
lukon közlekednek, majd az Eszperantó
út–Nádor aluljáró–Szent István út–Te-
leki László utca–Bajcsy-Zsilinszky út te-
relőútvonalon érik el a Zechmeister
utcát, és megállnak a Bajcsy-Zsilinszky
úton, a Baross Gábor útnál létesítésre
kerülő ideiglenes megállóhelyen. Visz-
szafelé a járatok a Munkácsy Mihály
utca–Árpád út–Teleki László utca–
Szent István út–Nádor aluljáró–Eszpe-
rantó út terelőútvonalon közlekednek,
és megállnak az Árpád úton, a megye-
háza mögött létesítésre kerülő ideigle-
nes megállóhelyen.

A Zöld utca felől érkező 2-es autóbu-
szok Eszperantó út, autóbusz-állomásig
közlekednek, illetve onnan indulnak, és
a Nádor aluljárónál fordulnak meg, ahol
felszállási lehetőséget is biztosítanak a
Zöld utca felé, ugyanakkor nem érintik a
Hunyadi utca, autóbusz-állomás megál-
lóhelyet.

Az 5, 7, 17A vonalak járatai Nádorvá-
ros felől a Roosevelt utca (Bartók-em-
lékmű) megállóhelyig eredeti útvonalu-
kon közlekednek, majd a Buda utca–Ti-
hanyi Árpád út–Eszperantó út–Bartók
Béla út útvonalon fordulnak meg. Ennek
megfelelően nem érintik a Bartók Béla
út, Kristály étterem megállóhelyet, vi-
szont leszállási lehetőséget biztosítanak
a Buda utca, a Nádor aluljáró és a Bar-
tók Béla út, munkaügyi központ megál-
lóhelyeken. A Szabadhegy, Adyváros,
Kismegyer felé induló járatokra a Bartók
Béla út, munkaügyi központ megállóhe-
lyen lehet felszállni.

A 12, 15A, 17, 23A, 37, 38 vonalak já-
ratai a Bartók Béla út, munkaügyi köz-

ÁL LAN DÓ AK CI ÓK 
AB LA KOK RA, RE DÕ NYÖK RE!

Gyõr, József Attila út 32.
Mobil: (20) 356-5111
E-mail: bemutato@szatebau.hu
www.szatebau.hu

nyí lás zá rók

ajtók, ablakok

beépítés után
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helyreállítás
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pont megállóhelyről indulnak, és oda is
érkeznek.

A 6-os vonal járatai Kismegyerről a
Roosevelt utca (Bartók-emlékmű) megál-
lóhelyig eredeti útvonalukon közleked-
nek, majd a Buda utca–Tihanyi Árpád út–
Nádor aluljáró–Szent István út–Teleki
László utca útvonalon közlekednek.
Ennek megfelelően nem érintik a Bartók
Béla út, Kristály étterem megállóhelyet,
viszont megállnak a Buda utcában és a
Szent István út, Iparkamara megállóhe-
lyen (a volt bútorbolt előtt). Sárás felől a
Teleki László utca, színház megállóhely
érintése után a Szent István út–Nádor
aluljáró–Eszperantó út útvonalon érik el
a Bartók Béla utat. Előírt továbbindulási
idejüket a Bartók Béla út, munkaügyi köz-
pont megállóhelyen várják be, ahol fel-
szállási lehetőséget is biztosítanak Kis-
megyer felé.

A 8-as és 14-es vonalak járatai Gyárvá-
ros felől a Szent István út, Iparkamara
megállóhelyig eredeti útvonalukon közle-
kednek, majd a Teleki László utca–Bajcsy-
Zsilinszky út terelőútvonalon érik el a
Zechmeister utcát, és megállnak a Bajcsy-
Zsilinszky úton, a Baross Gábor útnál léte-
sítésre kerülő ideiglenes megállóhelyen. A
menetrend szerint a Révai Miklós utcából
induló 8-as járatok a Szent István út, Ipar-
kamara megállóhelyről (a volt bútorbolt
elől) indulnak Pinnyédre. Visszafelé a jára-
tok a Munkácsy Mihály utca–Árpád út–Te-
leki László utca terelőútvonalon közleked-
nek, és megállnak az Árpád úton, a me-
gyeháza mögött létesítésre kerülő ideigle-
nes megállóhelyen.

A 11-es vonal járatai a Teleki László
utca, színház megállóhelyről indulnak,
és oda is érkeznek.

A 22, 22A vonalak járatai Marcalvá-
ros felől a Baross Gábor út, Szigethy At-
tila út megállóhelyig eredeti útvonalu-
kon közlekednek, majd a Wesselényi
utca–Buda utca–Tihanyi Árpád út–Esz-
perantó út–Bartók Béla út–Szigethy At-
tila út útvonalon fordulnak meg. Ennek
megfelelően Marcalváros, Ménfőcsanak
felé nem érintik a Baross Gábor út, Szi-
gethy Attila út megállóhelyet, viszont
megállnak a Roosevelt utca (Bartók-em-
lékmű) és a Bartók Béla út, vásárcsar-
nok megállóhelyeken, a központ felé
pedig leszállási lehetőséget biztosíta-
nak a Buda utca–Nádor aluljáró–Bartók
Béla út, munkaügyi központ megállóhe-
lyeken. A Marcalváros, Ménfőcsanak
felé induló járatokra a Bartók Béla út,
munkaügyi központ megállóhelyen
lehet felszállni.

A 30, 31 vonalak járatai a Szent István
út, Iparkamara megállóhelyről indulnak,
és oda is érkeznek. 

A 8A vonal járatai Likócs felől szintén
a Szent István út, Iparkamara megálló-
helyre érkeznek.

A terelés által nem érintett megálló-
helyeken a járatok az érvényes menet-
rendnek megfelelően közlekednek.

ndváltozásai 
ert idején
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A visszatérő húgyúti fertőzések gyakoriak
fia tal, szexuálisan aktív nőknél anatómiailag
és funkcionálisan ép húgyúti rendszer mel-
lett is. A 20–40 év közötti nők 25–35 százaléka
már találkozott a betegséggel. A nők 80 szá-
zaléka, a férfiak egytizede élete során leg-
alább egyszer átesik rajta. 

Nőknél a gyakoribb előfordulásnak elsősorban
anatómiai okai vannak. Rövidebb a húgycső, és a
prosztataváladék megelőző hatása is hiányzik.
Nemi érintkezéskor a húgycső környékéről, a gáti
részről a kórokozók könnyebben feljutnak, de nem
a szexuális partnertől kapják el a nők a fertőzést,
hanem saját maguktól fertőződnek.  

Fogamzásgátlók, spermicid anyagok megvál-
toztatják a természetes hüvelyi flórát, pH-t. Bakté-
riumtörzsek telepedhetnek meg, mely sokszor a
nem megfelelő kezelés következménye is lehet.
Klimaktériumban a női nemi hormonok hiánya is
szerepet játszik. Ismétlődő fertőzések esetén a
partner kivizsgálása is indokolt.

A hét orvosi témája:

A vizelet visszatartása növeli a kockázatot. A
hólyagban minden vizeletpangás elősegíti a gyul-
ladást, a vizeletelfolyási akadályok, férfiaknál
prosztataeltérés, húgycsőszűkület, nőknél méh-
hólyag előesés, hólyagkiboltosulás, beidegzési za-
varok is hajlamosítóak. Kockázati tényezőt jelent
a cukorbetegség, a gyengült immunitás, hormo-
nális eltérések.

A húgyhólyagba leggyakrabban a húgycsövön
át, de vér, illetve nyirokáram útján is kerülhetnek
kórokozók, ezért az ismétlődő gyulladások esetén
más szerveket érintő gócbetegségre is gondolni
kell. Közösségi fürdőhelyek, illemhelyek nem meg-
felelő higiéniája és a hólyagban levő idegen testek
(pl. katéter) is elősegítik a gyulladást.

A kórokozó kimutatásának érdekében mindig
törekedni kell – főleg ismétlődő esetekben – a vi-
zelettenyésztés elvégzésére.

A vezető tünet a sürgető vizelési inger, kis ada-
gokban történő gyakori vizelések. Fájdalmas,
kínzó ürítések. Máskor vizelettartási nehézség, in-
kontinencia. Húgycsőégés, viszketés, váladéko-
zás, valamint környéki vérbőség jelentkezhet. Al-
hasi, gáttáji, néha deréktáji fájdalmak kísérhetik.
A vizelet zavaros, elszíneződött, törmelékes, sza-
gos lehet. Nemegyszer véres, néha alvadékos vi-
zeletürítés jelentkezik.

Főleg idősebbeknél egyéb betegség – kő és da-
ganat – is állhat a vérzéses hólyaghurut hátteré-
ben, ezért a gyulladás lezajlása után részletes uro-
lógiai kivizsgálás ajánlott. Előfordulhat hőemelke-
dés, illetve szövődmény, vesemedence-gyulladás
esetén láz is.

Igazolt húgyúti gyulladás esetén javasolt egy
rövidebb antibiotikum-kúra. Kerülendő az ön-
gyógyszerezés, panaszok esetén keresse fel házi-
orvosát. Nem gyógyszeres lehetőség az aktus
utáni vizelés, antioxidáns (pl. tőzegáfonya) fo-
gyasztása.  Fontos a bőséges folyadékfogyasztás,
további felfázások kerülése, fűszeres ételek, alko-
hol, szénsavas italok fogyasztásának mellőzése.

Többször ismétlődő, súlyosabb panaszokat
okozó, szövődményekkel járó húgyúti fertőzések
esetén is indokolt az urológiai és nőgyógyászati ki-
vizsgálás.

A nőknél anatómiai
okok miatt gyakoribb
ez a betegség

Gyakoriak a húgyúti fertőzések

Táplálkozási szakemberek szerint a tej
sokkal jobban biztosítja az aktív gyerekek fo-
lyadékpótlását a nagy nyári hőségben, mint
a víz vagy a különböző sportitalok. 

A gyerekek nagyon kiszáradhatnak az aktív
mozgás közben, ezért különösen fontos, hogy
két játék között pótolják az elvesztett folyadék-
mennyiséget – mondta a McMaster Egyetem
szakemberei által készített tanulmány első

A tej hatékonyabb folyadékpótló, mint a víz 
számú kutatója, Brian Timmons, aki egyben az
intézmény Gyermekegészségügyi és Gyakor-
lati Orvostudományi programjának vezetője. 

„A tej sokkal jobban megfelel erre a célra,
mint a sportitalok vagy a víz, mert magas mi-
nőségű fehérjét, szénhidrátot, kalciumot és
elektrolitokat tartalmaz" – idézte a szakem-
bert a ScienceDaily tudományos ismeretter-
jesztő hírportál. Mint hozzátette: a tej pótolja

az izzadással elveszített sómennyiséget és
hozzájárul a szervezet jobb folyadékmegtartó
képességéhez. Ezenkívül az izmok fejlődésé-
hez és növekedéséhez szükséges fehérjéket
tartalmaz, amelyek más italokban nem talál-
hatóak meg. 

A tanulmány nyolc- és tízéves kor közötti
gyerekek bevonásával készült szakszerűen,
ellenőrzött körülmények között. (MTI)
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A hét kérdése: az iskolakezdésről
Válaszol: Dr. Muzsay Géza gyermekorvos, a
házi gyermekorvosok megyei szakfelügyelő
főorvosa

szerző: kovács veronika
fotó: marcali gábor

Az iskolai közösségbe kerülő gyermekek a fertő-
zésre fokozottabban hajlamosak, bár kevésbé,
mint amikor először bölcsődébe vagy óvodába vit-
ték őket a szüleik. A kötelező és nem kötelező vé-
dőoltások jótékony hatása következtében a fer-
tőző betegségek előfordulási gyakorisága szeren-
csére csökkent, de sajnos nem szűnt meg. 

Milyen betegségforrásokat jelenthet az új
közösség az első osztályos gyerekek szá-
mára?

Az egyik legkönnyebben és leggyorsabban ter-
jedő betegség a bárányhimlő. Egyre több szövőd-
ménnyel járó ilyen eset is előfordul, ezért rendkívül
fontos, hogy azok a gyermekek, akik még nem
estek át ezen a betegségen, vagy nem kaptak mi-
nimum 6 hét különbséggel két vakcinát bárány-
himlő ellen, mielőbb – lehetőleg még az iskoláskor
előtt – részesüljenek a védőoltásban. Az agyhár-
tyagyulladás elleni oltás jelentősége sem csak
csecsemőkorban fontos, ismétlése ajánlott 3-5 év
múlva, tehát az iskolába kerülés előtt, valamint a
serdülők számára is elengedhetetlen.      

Milyen betegségtünetek esetében ne en-
gedjük iskolába a gyereket, inkább várjuk
meg, míg meggyógyul? 

Sajnos az utóbbi időben egyre többen elküldik
az iskolába betegen is a gyermekeiket. Így a többi
egészséges tanulót is megfertőzhetik, ez oka lehet
az időnként észlelhető tömeges hiányzásoknak.
Pedig iskolában nem tartózkodhat olyan gyermek,
aki lázzal járó betegségben szenved, hasmenése
van, szeme váladékos, bőrén kiütések észlelhetők,
kivéve a krónikus nem fertőző bőrbetegséget. Kö-
zösségbe a gyermek 3 napon túli hiányzás esetén
csak háziorvos igazolásával vehető vissza.

Mit tehetünk azért, hogy gyermekünk vé-
dettebb legyen a kórokozókkal szemben? 

A korábban említett nem kötelező védőoltások
beadása kiemelt jelentőséggel bír. Gyermekeink
szervezetének ellenálló képességét növelhetjük
magas vitamintartalmú zöldségek és gyümölcsök
fogyasztásával, ennek hiányában C-vitamin és
komplex vitaminkészítmények adásával. A probio-
tikumok is szerepet játszanak az ellenálló képes-
ség növelésében. Hívjuk fel gyermekeink figyel-
mét a rendszeres kézmosás jelentőségére, a rend-
szeres szellőztetésre, valamint az időjárásnak
megfelelő réteges öltözködésre.

szerző: mti

A szúnyogok alaposan megkeseríthetik a szabad-
ban dolgozó, kiránduló, pihenő vagy éppen spor-
toló emberek életét. Az idei nyárral nagy szeren-
csénk volt, viszonylag kevés vérszívót kellett elker-
getnünk magunkról. A kérdés mégis időszerű:
miért van az, hogy egyes embereket jobban ked-
velnek a vérszívók?

A szúnyogokat a táplálékuk megtalálásában
segíti a szag, a hőmérséklet, a páratartalom, a
szén-dioxid, a mozgás, és a szín. Kutatások szerint
a „0”-ás vércsoportú egyéneket jobban kedvelik a
szúnyogok. A verejtékben található tejsav miatt
hamar megtalálják az erősen izzadt, így a sportoló

Pollenek szezonja
A pollenkoncentráció a száraz,
napos, szeles időben a legnagyobb,
ekkor éri a legerősebb terhelés az al-
lergiásokat. Az allergén gyomnövé-
nyek pollenjei ilyenkor szabadon
tudnak képződni, szóródni, és az
erősebb szél a keletkezési helyükről
messzire, akár több tíz, vagy száz ki-
lométerre is el tudja szállítani a pol-
leneket. A tartósan száraz, szeles idő-
járási viszonyok között ezért fordul-
hat elő, hogy még az egyébként par-
lagfűmentes területeken élőknél is
erősebben jelentkeznek az allergiás
tünetek, a tüsszögés, köhögés. A leg-
kedvezőbb időjárás az allergiások
számára a tartósan csapadékos, esős
idő, mert az jelentősen csökkenti a
levegőben lévő pollenek számát. Az
esőcseppekbe, a nedvességbe belera-
gadnak a pollenek, és így „kimosód-
nak" a levegőből.

Kit, és miért csípnek a szúnyogok?
embereket. A szúnyogcsípés szempontjából jelen-
tős rizikófaktornak számít a magas koleszterin-
szint. Vérük összetételének változása miatt a kis-
mamákat jobban kedvelik a szúnyogok. A ruhánk
színe sem másodlagos kérdés, mert a fekete és
vörös szín jobban vonzza a szúnyogokat.

Gyakran hallani, hogy engem nem csípnek a
szúnyogok. Miért? Kiket kerülnek el a vérszívók?
Mindenekelőtt az erősen dohányzó embereket,
mert bőrük is nikotinnal van átitatva. Hasonló
eredmény érhető el töménytelen fokhagyma fo-
gyasztásával is. Vannak, akik a Poly B-vitamin sze-
désére esküsznek, ez is kellemetlen szagokat idéz
elő a szúnyogok számára. Régi tapasztalat, hogy
a tábortűz füstje is elriasztja a csipkelődőket 

Mit tehetünk mi magunk a vérszívók ellen?  
A legrégebben használt módszer az ablakok és

bejárati ajtók védelme szúnyoghálóval. A lakó-
térbe került szúnyogokat elpusztíthatjuk szúnyog -
irtó spray-k használatával. 

A szúnyogriasztó spirálok meggyújtás után las-
san izzanak és a szúnyogokat elriasztó füstöt bo-
csátanak ki. Egyszerű és kényelmes az elektromos
szúnyogirtó használata. A készülék üvegcsében
lévő, a szúnyog számára mérgező folyadékot vagy
irtószerrel átitatott lapkát melegít fel, ezáltal páro-
logtatja a hatóanyagot a légtérbe. Az UV-fény-
csapdák hatásosak legyek és szúnyogok ellen is.
Az ultrahanggal működő szúnyogriasztó készülék
a legegyszerűbb megoldás. 

Valóban kiszagolják
a tüdőrákot 

Tüdőrákkal küzdő páciensek lehe-
letmintáinak „kiszagoltatásával" erő-
sítették meg német szakemberek a
nyomkövető kutyák tüdőrák-felis-
merő képességét. 

A németországi Schillerhoehe
Kórház kutatóinak tanulmánya spe-
ciálisan kiképzett nyomkövető ku-
tyák és 220 önkéntes ember bevoná-
sával készült. A résztvevők között tü-
dőrákkal, krónikus obstruktív légúti
betegséggel küzdő páciensek, vala-
mint tüdőbetegségtől nem szenvedő
önkéntesek is voltak. 

Az eredmények szerint a nyomkö-
vető ebek a lehetséges 100-ból a páci-
ensek 71 százalékánál azonosították
be a tüdőrákot. Az eredmények azzal
kecsegtetnek, hogy a jövőben ha-
sonló módszerrel lehet majd kimu-
tatni a betegséget már a korai stádiu-
mában is. 

„A tüdőrákkal küzdő betegek lehe-
letében valószínűleg a normálistól el-
térő kémiai anyagok vannak, és ki-
tűnő szaglásuk révén a kutyák már a
betegség korai stádiumában képesek
felismerni ezt a különbséget"  –
mondta Thorsten Walles, a European
Respiratory Journal című folyóirat-
ban megjelent tanulmány vezetője.
(MTI)
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szerző: wurmbrandt andrás
fotó:  illusztráció

Igazi fiesztára készülhetünk szom-
baton este Győr belvárosában, a
nyárzáró koncert sztárfellépője
ugyanis a Gipsy Kings alapítója,
Chico Bouchikhi lesz, aki exkluzív
interjút adott lapunknak. A hami-
sítatlan latinos dallamok a város-
háza és a megyeháza között felál-
lított, Szent István úti színpadon
csendülnek majd fel a Chico&The
Gypsies előadásában.

Szülei Afrikából származnak, ho-
gyan került mégis kapcsolatba a ci-
gány, flamenco dallamokkal, mikor
fogta meg ez a muzsika?

Arles-ban nőttem fel, Franciaor-
szágban, ahol jelentős cigány közös-
ség él. Ehhez a közösséghez tartozott
Jose Reyes flamencoénekes családja
is. A kezdetektől elbűvölt engem ez a
muzsika, és Jose úgy kezelt, mintha a
saját fia lennék, vitt magával a fellépé -
seire is. Így ismertem meg a lányát,
Marthét, akivel egymásba szerettünk
és összeházasodtunk. Csak később,
Jose – aki engem választott ki utódjá-
nak – halála után lettem a csoport ve-
zetője, és 1986-ban döntöttem úgy,
hogy mostantól nem „Los Reyes”-nek,
azaz a „Királyoknak” hívnak minket,
hanem úgy, hogy „Gipsy Kings”.

Hogyan találta meg saját stílu-
sát ebben a műfajban? 

A mi zenénk több stílus keveréke: a
valódi, tradicionális cigánymuzsika
összevegyítve a latin zene és a pop
elemei vel. Jómagam is nagy rajongója
voltam, és vagyok a popzenének, sőt,
olyan sztárokkal volt szerencsém talál-
kozni személyesen, mint Mick Jagger,
Tina Turner vagy Celine Dion. 

Honnan jött a Chico művésznév? 
Chico nemcsak a művésznevem,

hanem a becenevem is. Minden régi
barátom így hívott, így ez maradt meg
a mai napig. 

Amikor barátaival megalapí-
totta a Gipsy Kings zenekart, érez-
ték, hogy ekkora igény van a zené-
jükre? 

Akkoriban ez a zene felelt meg az
életérzésünknek, ezért játszottuk ezt,
és az 1980-as évek első felében érkezett
el az idő, amikor a társadalom megérett
a muzsikánkra. Azóta oszthatjuk meg az
életörömöt a világgal a zenénken át. 

Világhírűvé váltak. Könnyű volt
feldolgozni a sikert? 

Tudja, híresnek lenni egy dolog,
azzal bánni egy másik. A Jóisten volt
az, aki minket ehhez a sikerhez hozzá-
segített, és én soha nem fogom elfelej-
teni, honnan jöttem. 

„Dalainkban 
a tiszta életöröm
szólal meg”

De akkor, több mint 20 millió el-
adott album után, miért szakított
1992-ben a Gipsy Kings együttes-
sel? 

Alapvető véleménykülönbségek vol-
tak az akkori menedzsment és köztem.
Úgy éreztem, hogy nem törődtek a ze-
nészek érdekeivel, és ezt nem tudtam
elfogadni, sőt, kreatívnak maradni
sem.

A váltás sikerült, új zenekara
van. Mi hajtja? Miben hisz? 

Körülbelül húsz éve vagyunk úton az
egész világon a zenekarommal, mint
Chico&the Gypsies, az összes földrész
nagyon sok országában megfordul-
tunk. Az új formációval értem el mind-
ezt, a fia tal zenésztársakkal, akikkel új
művészi utakon tudunk járni. Az élő-
koncerteknél, mint amilyen a győri is
lesz, csak a program egy részében ját-
szunk új dalokat, a többiben maradunk
a jól ismert nagy slágereinknél. Hogy a
második kérdésére is válaszoljak, ter-
mészetesen hiszek a sorsban és Isten-
ben, aki vezet és óv minket. 

A mai, gépzenén felnövő fiatalok-
kal könnyű megszerettetni ezeket a
latinos dallamokat? Mit gondol, mi
a töretlen népszerűségük titka? 

Erre egyszerű a válasz, a gépzenét
hallgató fiatalokat is meg tudjuk hódí-
tani, mivel dalainkban a tiszta életöröm
szólal meg – ahogy már mondtam is –,
és erre nekik is szükségük van. 

1995-től az UNESCO különleges
békenagykövete. Zenéjével ho-
gyan tudja közvetíteni a békét? 

A zene összeköti az embereket.
Néha fellépünk bizonyos helyeken,
ahol olyan emberek ülnek a közönség-
ben, akik nem akarnak egymással be-
szélni, akár múlt- vagy jelenbeli hábo-
rús viták miatt. Ezért léptünk fel pél-
dául négy héttel ezelőtt Jeruzsálem-
ben, ahol – mondjuk így – békekoncer-
tet adtunk. Megható volt látni, ahogy
az ott lévő emberek – köszönhetően a
zenénknek – valahogy elkezdtek köze-
ledni egymáshoz, ami talán egy új
esély a megegyezésre. Az nem lehet,
hogy a gyűlölet uralkodjon, amíg ez a
zene a levegőben van. Azt szeretném,
ha ez a zene segítene az embereknek
megszelídíteni a dühüket és megol-
dani a gondjaikat. 

Korábban is járt már Magyaror-
szágon, mit gondol a magyar kö-
zönségről? 

Nagyon szívesen emlékszem vissza
az egyik budapesti koncertünkre. Azt
hiszem, hogy a magyar közönség rend-
kívül érzékenyen reagál bármiféle ze-
nére, érti és befogadja azt, és különö-
sen közel áll a szívéhez a mi muzsikánk.
Nagy öröm számunkra, hogy szomba-
ton Győrben léphetünk fel, remélem,
minél többen lesznek majd a koncer-
ten. Viva la fiesta!

Nem lehet, hogy a
gyűlölet uralkodjon,
amíg ez a zene 
a levegőben van.
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KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

Kulturális kínáló 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

A NÉMET KULTURÁLIS EGYESÜLET harmoni-
kaegyüttesének koncertjével ér véget a nyár ze-
nepaviloni koncertsorozata. A Radó-szigeti ren-
dezvényre vasárnap délelőtt 11-kor várják az ér-
deklődőket. 

A GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR nyár esti hangversenyeinek záró
programját vasárnap este nyolctól a Borsos-ház udvarán rendezik meg. Műsoron
Mozart: Cosi fan tutte – nyitány, Haydn: G-dúr szimfónia, Brahms: Magyar táncok
és Dvorák: Szláv táncok. Vezényel Berkes Kálmán. Esőhelyszín: Richter Terem.

SZÉKELY ILONA képzőművész kiállítása lát-
ható a Kálvária Hotel Kamillus-termében, a Kál-
vária u. 24. szám alatt. A tárlat szeptember 8-ig,
munkanapokon 9 és 18 óra között látogatható.

GYÁRVÁROSI CSALÁDI DÉLUTÁN helyszíne lesz va-
sárnap a helyi közösségi ház. A rendezvény 14 órakor
kezdődik. A hagyományos eseményen közreműködnek
a környék művészeti csoportjai, iskolái. A résztvevők
meghallgathatják a Gyárvárosi Daloskör és a Likócsi
Dalkör műsorát, a Hold Színház vásári komédiáját, a
Hangraforgó együttes zenés verseit, valamint Dóka
Zsuzsa és Bősi Szabó László műsorát, melyet a Gipsy
Virtuoso kísér. Hat órától operett- és musicalparádé
kezdődik Csikó Teodóra és Takács Zoltán tolmácsolá-
sában, majd Edith Piaf sanzonjait adja elő Bonyár Judit.
A helyszínen ugrálóvár és játszóházak várják a gyereke-
ket. Esőhelyszín a Lukács-iskola ebédlője.

A FOTOGRÁFIA NAPJÁN, ma, pén-
teken 18 órakor nyílik kiállítás a Beze-
rédj-kastélyban. Az érdeklődők Sza-
bady János és Winkler Csaba Ménfő-
csanakról készült fotóit láthatják. 

ERDÉLYI NAPOKAT rendeznek a Galgóczi Erzsébet Városi
Könyvtárban augusztus 30. és szeptember 6. között. A kedden
öt órakor nyíló Erdélyi tájak, emberek című kiállításon Szalma
György és Takács Péter műgyűjtő festményei, Szabó Béla fotói,
Prózsa Mihály fafaragásai és dr. Kőrös Erzsébet erdélyi könyvei
láthatók. A megnyitón közreműködik a Fajkusz Banda, a Talpa-
sok Kara, és dr. Szabó János tárogatón. A kiállítás szeptember
8-ig, hétköznapokon 14–18 óráig tekinthető meg. Szerdától
minden napra jut egy előadás: Miért szeretem Erdélyt?; Szé-
kelyföld, híres székelyek; Dél-Erdély, Brassó és Vajdahunyad;
Retyezát, a Kárpátok gyöngyszeme; Az Erdélyi-medence és Má-
ramaros; Erdély irodalma régen és ma; A nevető Erdély. A prog-
ramok 17 órakor kezdődnek. 

A IV. GYŐRI BORNAPOK, BOR-, BORLOVAG ÉS GASZTRONÓMIAI FESZ-
TIVÁL pénteki programja a Széchenyi téren este hattól a Dixie Company, a Hangá -
ria zenekar és a Balázs Fecó Band koncertje. Szombaton fél háromtól a borlovag-
rendek vonulnak fel a belváros utcáin, 17 órától a 3+1 Bortenor, majd Az éneklő
poharak, Szirtes Edina Mókus és a Fabula Rasa zenekar lép színpadra. A Chico &
the Gypsies nyárzáró koncertje 21 órakor kezdődik a Városháza téren. Vasárnap
délelőtt 10 óra 30-kor a Kaláka együttes, fél hatkor a Colombre Band, majd a
Napra zenekar és végül a Budapest Bár lép fel a Széchenyi tér közönsége előtt. 
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

HETILAP

VACSORA A VÉLEMÉNYÉRT

KERESSE MUNKATÁRSAINKAT 
A  NYÁRBÚCSÚZTATÓ FESZTIVÁLON

AUGUSZTUS 26., PÉNTEK
M1
05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel
09:00 Az aranyrózsa barlangja 
010:3 Vízkincs 
11:05 Drága doktor úr 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz 
12:55 Átjáró
13:25 Körzeti magazinok 
14:15 Útravaló
14:35 Nincs asztalom, sem székem... 
15:35 Apacsavar 
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó
16:40 Időjárás-jelentés 
16:41 Körzeti híradó 
16:55 Robbie, a fóka 
17:40 Szerelmem, Afrika 
18:30 Lindbergh, a magányos sas 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 A Bécsi Filharmonikusok 

koncertje
21:40 24 
22:30 Hírek 
22:35 Sporthírek 
22:45 Záróra fiataloknak 
23:15 R oman 
00:45 Ma Reggel

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop 
06:00 Infománia
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop 
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Asztro Show 
13:30 Fél kettő
14:50 Bízzál bennem! 

16:40 A szív útjai 
17:50 Ezel - Bosszú mindhalálig 
19:00 RTL Klub Híradó
19:40 Fókusz
20:25 Barátok közt 
21:00 CSI: Miami helyszínelők 
22:05 Vámpírnaplók 
23:15 A főnök 
00:15 Reflektor
00:25 Törzsutas 
00:55 Ments meg! 
01:55 Autómánia

05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:45 Stahl konyhája
09:50 Babapercek
09:55 Teleshop 
11:30 Királyi zűr 
13:30 EZO.TV
14:25 Seherezádé 
15:25 Lassie 
16:00 Lassie 
16:30 Második élet 
17:30 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:25 Irigy Hónaljmirigy 
22:20 Horrorra akadva 3. 
23:50 Aktív Extra
23:55 Tények Este
00:30 EZO.TV
01:30 Eureka 
02:25 Eureka 
03:15 Alexandra Pódium
03:40 Animációs filmek

04:05 Jackie nővér 
05:20 Ki ez a lány? 
06:05 Kincsek a padláson 
06:30 Kincsek a padláson 
07:00 Tim Gunn: Legyen stílusod! 

07:55 Chicago Hope Kórház 
08:50 Nyomtalanul 
09:45 A fény völgye 
11:40 Két pasi meg egy csajszi 
12:10 Egy kapcsolat szabályai 
12:40 Őrangyal 
13:35 Őrangyal 
14:35 Doktor House 
15:30 Nyomtalanul 
16:25 Gyilkos számok  
17:20 Gyilkos számok 
18:15 Lehetetlen küldetés 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi  
19:55 Két pasi - meg egy kicsi 
20:25 Doktor House 
21:25 Micsoda srác ez a lány! 
23:25 Kísért a múlt 
01:50 Top Gear 
02:45 A fény völgye

AUGUSZTUS 27., SZOMBAT
M1
05:51 Hajnali gondolatok 
05:56 Ma Reggel
09:00 Mozdulj!
09:30 Marco és Gina 
09:50 A kis Amadeus - 

Az ifjú Mozart kalandjai 
10:15 Lülü, a teknőc  
10:30 Lülü, a teknőc 
10:40 Hajrá, Becky! 
11:05 Sandokan 
11:30 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Sztársáv
12:55 Zegzugos történetek
13:25 Delta
13:55 Magyarország
14:25 Step Up 
16:10 Magyarország története 
16:40 Hogy volt!? 
18:20 Sándor Mátyás 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 SzerencseSzombat
21:00 A Riviéra vadorzói 
22:50 Hírek 
22:55 Sporthírek 
23:05 Koncz Zsuzsa, Aréna koncert 
00:25 Piszkos meló 
02:00 Koncertek az A38 hajón 
02:50 Koncertek az A38 hajón

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop 
07:00 KölyökklubBenne:

- Lisa
- Éliás, a kis mentőhajó
- Yakari
- Rupert maci
- Kengyelfutó gyalogkakukk
- Hupikék törpikék
- Frédi és Béni, avagy a két 

kőkorszaki szaki
- Garfield és barátai

10:00 Tini titánok 
10:30 Asztro Show 
11:25 Corinna
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Autómánia
12:45 Divatdiktátorok 
13:40 Forma-1 
15:25 Míg a halál el nem választ 
15:50 Robin Hood  
16:50 Pán Péter 
19:00 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz Plusz
20:00 Tökös csaj 
22:10 Felpörögve 
00:00 Börtönpalota 
01:55 Fókusz Plusz

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
10:25 A világ legerősebb emberei
11:20 Bajnokok Ligája magazin 
11:50 Babavilág
12:25 Mindig nyár 
13:35 Sliders 
14:40 Az Ügynökség 
15:35 Rúzs és New York 
16:30 Crusoe 
17:30 Bűbájos boszorkák 
18:30 Tények
19:00 Magellán
19:35 Államfőnök 

21:35 Nehéz idők 
23:40 A kör 
01:35 EZO.TV
02:35 Kalandjárat
03:00 Teleshop 
03:30 Animációs filmek

05:20 Őslények szigete 
06:05 Egy kórház magánélete 
07:05 Egy kórház magánélete 
08:00 A szépség és a szörny 
09:00 Segítség, szülő vagyok! 
09:50 10 évvel fiatalabb: A kihívás ? 

Mi történt azóta? 
10:50 Zsírégetők 
11:40 Topmodell leszek! 
12:35 Romantikus kaland 
13:05 Romantikus kaland 
13:30 Luxusdoki 
14:20 Szívek szállodája  
15:15 Szívek szállodája 
16:15 Vadnyugati Casanova 

18:20 Az ifjú Herkules
20:05 A nagy házalakítás 
21:55 Fűrész 
23:55 A sárkány bosszúja 
01:40 A nagy házalakítás

VIASAT3

VIASAT3

05:30 Gazdakör
05:55 Térkép - Válogatás 
06:40 Az ördögszántotta hegy 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:35 Zénó 
08:40 Vissza Sherwoodba! 
09:05 Az utolsó mohikán 
09:35 Szelek szárnyán 
10:20 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás
15:00 Szerelmes földrajz 
15:35 Kenuval az Adrián 
15:50 Arcélek 
16:10 Építészet XXI 
16:40 Duna anzix 
17:00 Philip Marlowe esetei  
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:05 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
20:10 Sporthírek 
20:20 Közbeszéd
21:00 Bátraké a győzelem 
22:50 Dunasport
22:55 Brahms: A-moll kettősverseny
23:30 A mintaférj 
01:05 Vers
01:10 Himnusz 
01:15 Közbeszéd 
01:45 Dunáról fúj a szél 

06:50 Arcélek 
07:10 Hol volt, hol nem volt... 
07:30 Cimbora Retro 
08:00 Hókusz-Pókusz Cirkusz 
08:05 Az Ótestamentum 
08:30 Kolumbusz Kristóf 
08:55 Kalózsziget 
09:20 Kalózsziget 
09:50 Szelek szárnyán 
10:40 Divathét 
11:05 Carlo és vendégei 
11:45 Híradó, időjárás-jelentés
12:00 Déli harangszó 
12:02 Vers
12:05 Isten kezében 
12:35 EtnoKlub 
13:45 Török kezdőknek 
14:10 Török kezdőknek 
14:40 Tér-Hatás 
15:05 Kisenciklopédia 
15:15 Hajdú Open Nemzetközi 

Táncverseny - 
Hajdúböszörmény 

16:10 Aranyszarvas - 
Magyar századok

17:10 Szórvány 
17:40 A megregulázott fény, 

avagy lézer napjainkban 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
18:50 D'Artagnan lánya
21:00 Tom Horn 
22:35 Dunasport
22:50 Gdyniai mérleg 

Viasat3, augusztus 26., péntek, 21:25

Micsoda srác ez a lány!
Amerikai–kanadai romantikus vígjáték

Viola (Amanda
Bynes) nem csak
szép és okos, fo-
cizni is tud, aki ki-
használja a kínál-
kozó lehetőséget és

ikertestvére, Sebastian bőrébe bújva beáll a fo-
cicsapatba. Persze csak idő kérdése, hogy
mikor pattan ki a botrány, Viola ugyanis bele-
szeret jóképű szobatársába, Duke-ba (Chan-
ning Tatum), aki egy másik lánynak csapja a
szelet. Olivia azonban a fiúnak hitt Violába
szerelmes és mindez csak tovább bonyolódik,
amikor megjelenik a színen Sebastian.

TV2, augusztus 26., péntek, 11:30

Királyi zűr
Amerikai kalandfilm

Ruritánia királya arról híres, hogy még
soha életében nem ivott vizet. Nem csoda
hát, hogy amikor először erre kényszerül,
azonnal belehal. Így a királyi korona két
fia közül az idősebbre, Rudolfra szállna,
ha nem próbálná ezt az ármánykodó fi-
vére megakadályozni. A gyilok már elő is

van készítve
a trónörökös
s z á m á r a ,
amikor is
belép a törté-
netbe a ha-
sonmása.

TV2, augusztus 27. szombat, 15:35

Rúzs és New York
Amerikai filmsorozat

Wendyt nagyon felbosszantja az,
amikor megtudja, hogy Shane még-
sem mondta le a turnét Natasha Be-
dingfielddel. Nicónak a munkájá-

ban tá-
madnak
nehézsé-
gei, ám
eközben
egyre kö-
zelebb ke-

rülnek egymáshoz Griffinnel. Vic-
tory pedig azon mesterkedik, hogy
megkérje a kezét Joe-nak.

Duna Televízió, augusztus 27.,
szombat, 21:00

Tom Horn Amerikai western

A helyi farmerek panaszkodnak,
hogy a marhatolvajok egyre szemte-
lenebbek, ezért a helyi seriff elhatá-
rozza, hogy mindörökre véget vet a
garázdaságnak. Kapóra jön neki hát
a segítség, akiről úgy hírlik, hogy az
igazság hősies bajnoka.

• ÖSD, ZÖLD ÚT, ECL, EURO, TársalKODÓ,
GazdálKODÓ nyelvvizsga-felkészítés magánbérletes
rendszerben is a szeptemberi nyelvvizsgákra

• Angol, német nyelvû felkészítés állásinterjúra
• Spanyol-, olasz-, francia-, oroszkurzusok 
• Hivatalos szakfordítást/tolmácsolást vállalunk
• Nyelvvizsga-tanácsadás, próbanyelvvizsga-lehetôség

WWW.HATOS.HU
NÉMET: 3630/9862800 ANGOL: 36-30/2548521

ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: 36-30/5201895
FORDÍTÁS: 06-20/2539190

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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AUGUSZTUS 28., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:35 Asztro Show 
11:35 Törzsutas 
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Tengeri őrjárat 
13:20 Magyar autósport-magazin 
13:30 Forma-1 

16:20 Eltűntnek nyilvánítva 
17:05 Függő játszma 2.: 

Az utolsó menet 
19:00 RTL Klub Híradó
19:30 Titanic 
23:30 Alvilági játékok 
01:45 Portré
02:20 Corinna

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Az idő örvényében 
06:45 Tv2 matiné
10:25 Max Steel 
11:00 Mosoly Road Show 2011
11:30 Stahl konyhája 
12:00 Kalandjárat
12:35 Borkultusz 
13:05 90210 
14:05 Sliders 

15:05 Monk - Flúgos nyomozó 
16:00 Bűbájos boszorkák 
17:00 Elvitte a víz 
18:30 Tények
19:00 Napló
19:35 Napló Extra
20:05 Pókember 2. 
22:40 Frizbi Hajdú Péterrel
23:40 Knight Rider 
00:35 Goya kísértetei 
02:30 EZO.TV
03:00 Napló
03:25 Napló Extra
03:50 Animációs filmek

AUGUSZTUS 29., HÉTFŐ
M1
05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel
09:00 Az aranyrózsa barlangja 
10:35 Tanító ösvények: Csongrád - 

Vizek, borok, halászok 
11:05 Drága doktor úr 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz 
12:55 Átjáró 
13:30 Roma Magazin 
14:00 Domovina
14:35 Budapest 
15:30 Szent István Vándorlás - 

Az országos kék túra mentén 
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó
16:40 Időjárás-jelentés 
16:41 Körzeti híradó 
16:50 Gyerekjáték az online 

szolgáltatás 
17:00 Robbie, a fóka 
17:50 Angyali érintés 
18:40 Szerelemhajó 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 A miniszter félrelép 
21:50 A főnökök főnöke 
22:45 Hírek 
22:50 Sporthírek 
22:55 Mozgó modern
23:25 Ma Reggel

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop 
06:00 Fókusz Plusz
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop 
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Asztro Show 
13:30 Fél kettő
14:35 Diana, a nép hercegnője 
16:40 A szív útjai.
17:50 Ezel - Bosszú mindhalálig 
19:00 RTL Klub Híradó
19:45 Fókusz
20:25 Barátok közt 
21:00 Dr. Csont 

22:05 Hazudj, ha tudsz! 
23:15 Lányok a csúcson 
01:10 Reflektor
01:20 Állati dumák

05:25 Teleshop 
06:00 Magellán
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:35 Stahl konyhája 
09:40 Babapercek 
09:45 Teleshop 
11:20 Született kémek 
11:45 A végzet lándzsája 
13:30 EZO.TV
14:25 Seherezádé 
15:25 Lassie 
16:00 Lassie 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:25 NCIS 
22:25 NCIS: Los Angeles 
23:20 Aktív Extra
23:25 Különleges ügyosztály - Párizs 
00:25 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:30 Orvgyilkosság
02:55 Magellán
03:20 Animációs filmek

05:30 Gazdakör
05:55 Térkép - Válogatás 
06:35 Építészet XXI 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:35 Divathét 
09:00 A nagy ho-ho-ho-horgász  
09:10 Hókusz-Pókusz Cirkusz 
09:15 A kék egér 
09:25 Vissza Sherwoodba!  
09:55 Az utolsó mohikán 
10:25 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás
15:00 Heuréka! Megtaláltam! - 

Válogatás
15:30 Magyar elsők 
15:50 A világ nagy kikötői 
16:45 Duna anzix 
17:05 Philip Marlowe esetei 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:05 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
20:10 Sporthírek 
20:20 Közbeszéd
21:00 Egy nejnél jobb a kettő 
22:30 Sportaréna 
23:15 Kutya éji dala 
01:35 Vers
01:40 Himnusz 
01:45 Sportaréna 

05:10 Ki ez a lány?  
05:55 Kincsek a padláson 
06:20 Kincsek a padláson 
06:50 Tim Gunn: Legyen stílusod! 
07:40 Chicago Hope Kórház 
08:35 Nyomtalanul 
09:35 Visszatérés a Paradicsomba 
11:40 Két pasi meg egy csajszi 
12:10 Egy kapcsolat szabályai 
12:40 Lehetetlen küldetés 
13:50 Őrangyal 
14:50 Doktor House 
15:45 Nyomtalanul 
16:40 Gyilkos számok  
17:35 Gyilkos számok  
18:30 Jóbarátok 
18:55 Jóbarátok 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi 
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House 
21:25 Aranypart 
21:55 Sivatagi cápák 
00:05 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály  
01:00 Top Gear 
02:30 Sivatagi cápák

05:05 Őslények szigete 
05:50 Egy kórház magánélete 
06:45 Egy kórház magánélete 
07:40 A szépség és a szörny 
08:05 Vadnyugati Casanova  
10:40 MaxxMotion Autós Magazin 
11:10 Szex és New York light 
11:40 Szex és New York light 
12:10 A nagy házalakítás 

13:05 A nagy házalakítás 
14:00 Az ifjú Herkules 
15:50 Visszatérés a Paradicsomba 
18:00 Bolond szél fúj
20:05 CSI: Miami helyszínelők 
21:00 A főnök  
21:55 Az utolsó esély 
00:05 Overnight 
01:55 CSI: Miami helyszínelők 
02:40 A főnök

VIASAT3

VIASAT3

05:30 Gazdakör 
06:20 Cimbora Retro 
07:15 Sebaj Tóbiás  
07:25 Hókusz-Pókusz Cirkusz 
07:30 Gurul az alma
07:40 Az Ótestamentum 
08:05 Kolumbusz Kristóf 
08:35 Lassie 
10:10 A fenséges Velence 
11:10 Ízőrzők: Pócsmegyer 
11:45 Híradó, Időjárás-jelentés
12:00 Déli harangszó 
12:02 Vers
12:05 Élő egyház
12:30 Élő népzene 
13:00 Csellengők
13:30 A Hamis Izabella 
14:50 Múltidéző 
15:15 Az alkotás-pedagógus 
16:00 Nemzeti Tanévnyitó 
16:55 Töredékek - Fejezetek 

a magyar művelődés történe
téből 

17:20 Talpalatnyi zöld 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Mese
19:00 Kolozsvári Magyar Napok 
19:45 Heti Hírmondó
20:25 Klubszoba 
21:25 Lélek Boulevard 
21:50 Dunasport
22:10 A hajózási térkép 
23:55 Koncertek az A38 hajón 
00:45 Vers

05:50 Hajnali gondolatok 
05:56 Ma Reggel
09:05 Engedjétek hozzám 
09:15 Így szól az Úr! 
09:20 Katolikus krónika 
09:45 Útmutató
10:10 A sokszínű vallás 
10:25 Evangélikus magazin 
10:50 Evangélikus ifjúsági műsor 
11:00 Országos református 

tanévnyitó istentisztelet
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Az Ushuaia expedíció 
12:55 A Noszty fiú esete Tóth Marival 
14:35 Telesport 
15:20 Út Londonba
15:50 TeleSport - OTP Bank Liga 
18:00 Anno
18:30 A király kalóza 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Nevetni kell, ennyi az egész
21:00 T. Ú.K. - Tanár úr kérem! 
22:05 Hírek 
22:10 Sporthírek 
22:15 Aranyfeszt
22:45 Álmatlanság 
00:40 Koncertek az A38 hajón 
01:35 Koncertek az A38 hajón

RTL Klub, augusztus 28., vasárnap, 19:30

Titanic
Amerikai romantikus dráma

Jack és Rose a hajón utaznak, ugyanakkor szü-
letésük folytán világok választják el őket egy-
mástól. Ennek ellenére halálosan egymásba sze-
retnek az elsüllyeszthetetlennek vélt Titanic első – és egyben utolsó – útján. Amikor
a baljós csillagzat alatt vesztébe száguldó hajó jéghegynek ütközik, már nemcsak
szerelmükért, hanem az életben maradásukért is meg kell küzdeniük.

M1, augusztus 28., vasárnap, 12:55
A Noszty fiú esete 
Tóth Marival
Fekete-fehér, magyar filmdráma

Noszty Feri
váltót hami-
sít, ami bo-
csánatos bűn
az ő körei-

ben. A család, hogy kifizesse az adóságot,
az egyetlen vagyonát teszi pénzzé. Feri
húgát adják férjhez egy vagyonos ember-
hez.Ugyan szolgabírói állást kap, de ez a
jövedelem nem elégíti ki a fiatalember
igényeit. Nem marad más hátra, mint
egy jó házasság és a hatalmas hozomány.

Viasat3, augusztus 29., hétfő, 21:55

Sivatagi
cápák
Amerikai 
filmdráma

Vége az Öböl-
háborúnak, az amerikai katonák hazaké-
szülődnek. Egy menekültnél talált tér-
képről kiderül, hogy a kuvaiti aranyru-
dak rejtekhelyét ábrázolja. Négy katona
Archie Gates  vezetésével, állig felfegyver-
kezve magánakcióba kezd a kincs felku-
tatására. Troy Barlow és barátja, Conrad
hamarosan megtudják, hogy az iraki va-
lóság egészen más, mint amit a tévéhír-
adók boldog beszámolóiban láthatnak.

M1, augusztus 29., hétfő, 17:50

Angyali érintés
Amerikai tévéfilmsorozat

A nyitóepizódban Monica angyalt előléptetik, mentőangyalból
pártfogó lesz. Első megbízatása megtalálni egy fiatal fiú, David
édesanyját, aki lánya halála után megszökött otthonról...

HETILAP

A GYŐRI NYÁR LEGSZEBB PILLANATAI

Küldje el az online@gyorplusz.hu címre a Győri Nyár legszebb pillanatát fotón. 
A legjobb képek felkerülnek a www.gyorplusz.hu oldalra, a díjazottak pedig megjelennek

a Győr + újságban. A három legszebb alkotás beküldője értékes jutalomban részesül. 
Beküldési határidő 2011. szeptember 2.

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ
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AUGUSZTUS 30., KEDD
M1
05:26 Hajnali gondolatok
05:29 Kárpát Expressz
05:56 Ma Reggel 
09:00 Az aranyrózsa barlangja
10:35 Bali 3 in 1 
11:05 Drága doktor úr 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró - 0830 
13:30 Srpski Ekran 
14:05 Unser Bildschirm 
14:35 Filmfotósok 
15:30 Tudástár 2011 - A klónozás
16:00 Bűvölet
16:30 Híradó
16:40 Időjárás-jelentés
16:41 Körzeti híradók
16:50 Gyerekjáték az online 

szolgáltatás 
17:00 Robbie, a fóka 
17:50 Angyali érintés 
18:40 Szerelemhajó 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Önök kérték! 
21:00 Az ember melegségre vágyik 
22:25 A főnökök főnöke 
23:15 Hírek
23:20 Sporthírek
23:30 Barangolások öt kontinensen
00:00 Ma Reggel

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Trendmánia 
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli 
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó.
12:15 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:40 Lázadó múlt 
16:40 A szív útjai 
17:50 Ezel - Bosszú mindhalálig 
19:00 RTL Klub Híradó
19:45 Fókusz
20:25 Barátok közt
21:00 A mentalista
22:05 Házon kívül
22:40 XXI. század - a legendák 

velünk élnek
23:15 Reflektor
23:30 Talpig majom

01:15 Totál szívás

05:25 Teleshop
06:00 Babavilág
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal
09:35 Stahl konyhája
09:40 Babapercek
09:45 Teleshop
11:20 Született kémek 
11:45 A végzet lándzsája 
13:30 EZO.TV 
14:25 Seherezádé 
15:25 Lassie
16:00 Lassie 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:25 Holtpont 
23:50 Aktív Extra
23:55 A médium
00:55 Tények Este
01:25 EZO.TV
02:00 Kisvilma - Az utolsó napló 
03:55 Babavilág

04:20 Esküdt ellenségek: 
Különleges ügyosztály

05:15 Ki ez a lány?
06:00 Kincsek a padláson 
06:25 Kincsek a padláson 
06:55 Tim Gunn: Legyen stílusod! 
07:50 Chicago Hope Kórház
08:45 Nyomtalanul 
09:40 A törvény éber őre
11:40 Két pasi meg egy csajszi 
12:10 Egy kapcsolat szabályai
12:40 Lehetetlen küldetés 
13:50 Őrangyal 
14:50 Doktor House
15:45 Nyomtalanul 
16:40 Gyilkos számok
17:35 Gyilkos számok
18:30 Jóbarátok
18:55 Jóbarátok
19:25 Két pasi - meg egy kicsi
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House
21:25 Aranypart 
21:55 Nyílt seb
00:10 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály
01:05 Top Gear 
02:10 Nyílt seb 

AUGUSZTUS 31., SZERDA
M1
05:26 Hajnali gondolatok
05:29 Kárpát Expressz
05:56 Ma Reggel 
09:00 Az aranyrózsa barlangja 
10:45 Halászat hal nélkül 
11:05 Drága doktor úr 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró - Roboz Ágnes 
13:35 Hrvatska kronika 
14:10 Ecranul nostru 
14:40 Színházépítők
15:30 Optika
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó
16:40 Időjárás-jelentés
16:41 Körzeti híradó
16:50 Gyerekjáték az online 

szolgáltatás
17:05 Robbie, a fóka 
17:50 Angyali érintés 
18:40 Szerelemhajó 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 El vagyok tévedve

Sándor György utcai játékai
21:30 Linda 
22:35 A főnökök főnöke 
23:30 Hírek
23:35 Sporthírek
23:45 Kapcsoskönyv 
00:25 Ma Reggel 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Autómánia
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli 
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:50 Nő a köbön
16:40 A szív útjai
17:50 Ezel - Bosszú mindhalálig 
19:00 RTL Klub Híradó
19:45 Fókusz
20:25 Barátok közt
21:00 Úszó erőd 
23:25 Don Juan DeMarco

01:15 Reflektor

04:05 Esküdt ellenségek: 
Különleges ügyosztály

05:15 Ki ez a lány?
06:00 Kincsek a padláson 
06:25 Kincsek a padláson 
06:55 Tim Gunn: Legyen stílusod! 
07:50 Chicago Hope Kórház 
08:40 Nyomtalanul 
09:35 Bolond szél fúj 
11:40 Két pasi meg egy csajszi 
12:10 Egy kapcsolat szabályai 
12:40 Lehetetlen küldetés 
13:50 Őrangyal 
14:50 Doktor House
15:45 Nyomtalanul 
16:40 Gyilkos számok
17:35 Gyilkos számok
18:30 Jóbarátok
18:55 Jóbarátok
19:25 Két pasi - meg egy kicsi 
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House
21:25 Aranypart 
21:55 Daylight - Alagút a halálba 
00:05 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály
01:00 Top Gear 
02:05 Overnight
03:40 Esküdt ellenségek:

Különleges ügyosztály 

06:00 Közbeszéd 
06:35 Gazdakör 
06:55 Költők társaságában 
07:00 Család-barát
08:00 Élő népzene 
08:30 Híradó
08:35 Klubszoba
09:30 Impressziók az Újvilágból
09:50 A Jászság festője, 

Gecse Árpád 
10:05 Vannak vidékek 
11:00 Élő egyház 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó
14:15 Közbeszéd
14:50 Újrakezdés 
15:15 Újrakezdés 
15:40 Tálentum 
16:10 Gazdakör 
16:30 Térkép - Válogatás
17:10 Utak Vásárhelyről 
17:50 XX. századi kompország a 

két világháború között 
18:05 Arcélek 
18:20 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
18:50 Dunáról fúj a szél 
19:00 Híróra 
19:35 Dharavi 
20:30 Élő népzene 
20:55 Koncertek az A38 hajón 
21:45 Kézművesek a Selyemút 

nyomában 
22:15 Egy hazában élünk 

04:20 Animációs filmek
04:55 Műsorszünet
05:25 Teleshop
06:00 Két TestŐr 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:35 Stahl konyhája
09:40 Babapercek
09:45 Teleshop
11:20 Született kémek 
11:45 A végzet lándzsája 
13:30 EZO.TV 
14:25 Seherezádé 
15:25 Lassie 
16:00 Lassie 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:25 Doktor House
22:25 Született feleségek 
23:20 Aktív Extra
23:25 Szellemekkel suttogó 
00:25 Tények Este
00:55 EZO.TV 
01:30 Svindli 
03:05 Két TestŐr 
03:30 Animációs filmek

VIASAT3

VIASAT3

06:35 A történelem útvesztői
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát 
08:35 Vissza Sherwoodba! 
09:00 Az utolsó mohikán 
09:30 Szelek szárnyán 
10:20 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás 
15:00 Csellengők
15:25 Virágzó Magyarország 
15:45 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
16:35 Duna anzix 
16:55 Philip Marlowe esetei 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:05 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sporthírek
20:20 Közbeszéd 
21:00 Idegölő
22:40 Dunasport 
22:45 Mikor a Fal leomlott 

A Schabowski-irat 
23:45 Törzsi szex és házasság 
00:35 Vers 
00:45 A párbaj 
01:00 Himnusz
01:05 Közbeszéd 
01:35 Dunáról fúj a szél

RTL Klub, augusztus 30., kedd, 14.40

Lázadó múlt
Amerikai filmdráma

Rebecca Vega
nyolc éve szen-
ved amnéziában
és azóta gyötrik
kínzó fejfájások
és látomások,
amióta férjével el-
határozták, hogy
gyermeket akar-
nak. Ám egy nap

valaki felismeri őt a múltból, és olyan rész-
leteket tár fel, melyek teljesen felforgatják
nyugodt életét. Hamarosan kiderül, miért
és hogyan került kórházba annak idején.

Duna Televízió, augusztus 30., 
kedd, 22.45

Mikor a Fal leomlott – 
A Schabowski-irat
Német dokumentumfilm

Nem szándékosan, nem parancsra, nem hi-
bából: egy véletlen nyomán szűnt meg a Ber-
lini Fal 1989. november 9-én. A hír körbeszár-
nyalta a világot. Valami különös dolog tör-
tént:  a német emberek spontán módon saját
kezükbe vették a sorsukat. Egy elsöprő forra-

dalom és szinte
véletlenségből a
világ legkemé-
nyebb határá -
nak eltörlése. 

M1, augusztus 31., szerda, 14.40

Színházépítők
Magyar 
d o k u m e n t u m-
film

Ferdinánd Fellner
és Hermann Hel-

mer bécsi építészek negyvennyolc színházat
építettek, s ebből tizenegyet a történelmi Ma-
gyarország területén. A Víg, az Operett, a régi
Nemzeti Színház, a Kecskeméti Katona Jó-
zsef Színház és a Szegedi Nemzeti Színház
őrzik ma is Magyarországon a két kiváló épí-
tész munkásságának emlékét. Ma, a Nemzeti
Színház körül folyó viták tükrében különö-
sen érdekes, hogyan, miből és mennyi idő
alatt emeltek eleink  színházat.

Viasat3, augusztus 31., 
szerda, 9.35

Bolond szél fúj
amerikai romantikus vígjáték

Alex Whitman, az elkényeztetett
New York-i építész és Isabel Fuen-
tes, a tüzes mexikói fotóslány ta-
lálkozik egy Los Angeles-i kocsmá-
ban, ahol együtt töltenek egy éj-
szakát. Aztán a lány eltűnik. Csak-
hogy alig három hónap múlva Isa-
bel beállít
Alexhez, és
közli vele,
hogy gye-
reket vár. 

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ
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TENISZPÁLYÁKBÉRELHETÔK!

Érd.: +36-20/515-1228
E-mail: baratsagsport@gyorszol.hu

1.000 Ft/óra

Nyugdíjasoknak, diákoknak 

900 Ft/óra

Bérlet vásárlása esetén 
további kedvezmények!

A Rozgonyi úton salakos

Minden héten szerdán, pénteken  

és szombaton várjuk a kedves vásárlókat 

az Árkád mellett. 

A gépjármûvel érkezôk részére 

díjmentes parkolókat biztosítunk.

SZEPTEMBER 1., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

05:30 Top Shop
06:00 Törzsutas 
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli 
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:30 Mondj igent Giorgiónak!

16:40 A szív útjai 
17:50 Ezel - Bosszú mindhalálig 
19:00 RTL Klub Híradó
19:45 Fókusz
20:25 Barátok közt
21:00 Két tűz között
00:05 Kemény zsaruk 
01:10 Reflektor
01:20 Infománia

05:26 Hajnali gondolatok
05:29 Kárpát Expressz
05:56 Ma Reggel 
09:00 Az aranyrózsa barlangja 
10:35 A kékvércse 
11:00 Drága doktor úr 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró - Uszka 
13:25 Slovenski Utrinki 
14:00 Együtt 
14:35 Összhang 
15:30 Legendás konyhák 
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó
16:40 Időjárás-jelentés
16:41 Körzeti híradó
16:50 Gyerekjáték az online 

szolgáltatás
17:05 Robbie, a fóka 
17:50 Angyali érintés 
18:40 Szerelemhajó 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Déltenger kincse
21:00 Tűzvonalban
21:55 A főnökök főnöke 
22:45 Hírek
22:50 Sporthírek
22:55 Jelet hagyni - Kondor Béla
23:25 Ma Reggel 

05:15 Ki ez a lány?
06:00 Kincsek a padláson 
06:25 Kincsek a padláson 
06:55 Chicago Hope Kórház 
07:50 Őrangyal 
08:40 Nyomtalanul
09:35 Daylight - Alagút a halálba
11:40 Két pasi meg egy csajszi 
12:10 Egy kapcsolat szabályai 
12:40 Lehetetlen küldetés 
13:50 Őrangyal
14:50 Doktor House
15:45 Nyomtalanul 
16:40 Gyilkos számok
17:35 Gyilkos számok
18:30 Jóbarátok
18:55 Jóbarátok
19:25 Két pasi - meg egy kicsi
19:55 Két pasi - meg egy kicsi 
20:25 Doktor House
21:25 Aranypart 
21:55 CSI: A helyszínelők
22:55 Terepen 
23:50 Jackie nővér 
00:25 Jackie nővér 
01:00 Top Gear 
02:05 CSI: A helyszínelők
02:50 Terepen 
03:35 Jackie nővér

05:25 Teleshop
06:00 Segíts magadon!
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal
09:30 Stahl konyhája
09:35 Babapercek
09:40 Teleshop
11:15 Született kémek 
11:40 Meglógtam a Ferrarival 
13:30 EZO.TV
14:25 Seherezádé 
15:25 Lassie 
16:00 Lassie 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban
21:25 A katedrális
23:45 Aktív Extra
23:50 Elsőszámú ellenségem 
00:50 Tények Este
01:20 EZO.TV
01:55 Mentőhelikopter 
02:50 Mentőhelikopter 
03:45 Segíts magadon! 

VIASAT3
06:35 Múltidéző 
07:05 Virágzó Magyarország 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát 
08:35 Vissza Sherwoodba! 
09:00 Az utolsó mohikán 
09:30 Szelek szárnyán 
10:20 Derrick 
11:30 Kívánságkosár
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás 
15:00 Talpalatnyi zöld 
15:40 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
16:30 A mindenséggel mérd magad 
16:40 Duna anzix 
17:00 Philip Marlowe esetei 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:05 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sporthírek
20:20 Közbeszéd 
21:00 Ara csak egy van
22:35 Dunasport 
22:40 Kormorán - 

Farkasok éneke - 
Körcsarnok,
2008. december 20. 

23:40 A szegedi szikra 
00:40 Vers 
00:45 Himnusz
00:50 Közbeszéd 
01:25 Arcélek 

TV2, szeptember 1., csütörtök, 21.25 

A katedrális
Német–kanadai drámasorozat

A fiatal János önkéntelenül is belekeveredik I.
Henrik örökösének, Vilmosnak az ellenségei által
megrendezett hajótörésébe, s mivel az összeeskü-
vés részleteiről és szereplőiről meglehetősen sokat tud, a lázadók egy megrende-
zett perben akasztás általi halálra ítélik. Fiatal, várandós felesége, Ilona kétségbe-
esésében az ítélet végrehajtásakor megátkozza ártatlan férjének gyilkosait. Mi-
közben Ilona fia, Jankó felnő, az események is felgyorsulnak, s az egymással bo-
nyolult viszonyban lévő szereplők sokasága lép a színtérre, akik mind részesei lesz-
nek az egymást követő szerelmi és politikai manipulációknak, valamint az össze-
esküvésekkel és merényletekkel fűszerezett nagyobbnál nagyobb gaztetteknek. 

Viasat 3, szeptember 1., 
csütörtök, 9.35

Daylight – 
Alagút a halálba

amerikai katasztrófa-
film

Hatalmas erejű robba-
nás rázza meg Manhat-
tan egyik negyedét. A

baleset következtében a Mahattant New Jer-
seyvel összekötő alagút beszakad, és a bent ra-
gadt emberekre nemcsak a bezártság érzése
nehezedik, hanem a fölöttük örvénylő Hud-
son-folyó hatalmas víztömege is.

Duna Televízió, szeptember 1., csütör-
tök, 16.40

Duna anzix
magyar ismeretter-
jesztő filmsorozat

A Vaskapu 19. és 20. századi szabályozásával
számos történelmi kincs és földrajzi csoda
megsemmisülésre ítéltetett. Az erőmű meg-
építésével megemelkedett a vízszint, így a
régi Orsova és a legendás, fügefáiról híres
Ada Kaleh-sziget is a Duna foglyává vált. A
tokfélék, így például a viza sem képes már
íváskor felúszni a folyón.

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ
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szöveg: trunkos ildikó
fotó: marcali gábor

Az anyanyelv állapota jól tükrözi a
társadalom mindenkori értékrend-
jét – mondta Wacha Imre győri szár-
mazású nyelvész, főiskolai docens a
Kazinczy Anyanyelvi Tábor megnyi-
tóján városunkban. Harmincnyolc
határon belüli és túli középiskolás
diák jelentkezett az idén harminca-
dik alkalommal megrendezett Ka-
zinczy Anyanyelvi Táborba. A győri
nyelvőrzők, nyelvfejlesztők az idén
is olyan programot állítottak össze a
fiataloknak, mely segíti a minden-
napi kommunikációt. Mese nélkül
nőnek fel a mostani nemzedékek, s
ez morális szempontból is rendkívül
hátrányos – osztja meg tapasztala-
tait Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna
táborvezető, a Kazinczy-gimnázium
tanára. Szerinte ugyanis a régi mese
alapvető erkölcsi elemeket tudatosí-
tott a gyerekekben, ráadásul akik
ezeket hallgatták, olvasták, színe-
sebben, árnyaltabban, fordulato-
sabban tudtak beszélni. Wacha
Imre, az ismert nyelvész arra hívta
fel a figyelmet: a magyar nyelv oly-
annyira tökéletes, hogy nemcsak a
gondolatok kifejezésére, de a gon-
dolat hiányának palástolására is ki-
válóan alkalmas. Németh Tibor, a
gimnázium igazgatója izgalmas tör-
ténelmi háttérrel idézte fel a nyelv-
fejlesztő mozgalmak kezdeménye-
zőinek, Péchy Blankának s Deme
Lászlónak a hosszú, tartalmas
életét. A fiatalok a táborban az édes
anyanyelv humoráról éppúgy hall-
gattak előadást, mint a nyelvi illem-
tanról.

A régi mesék nélküli
nemzedék anyanyelvi 
tábora Győrött 

Az első anyanyelvi tábort 30 évvel
ezelőtt tartották a legendás pedagó-
gus, Z. Szabó László kezdeményezé-
sére a Kazinczy-gimnáziumban,
azóta házigazdája a programnak a
győri középiskola. A két táborvezető,
Batári Antal, az egri Dobó István
Gimnázium, és Szívósné Vásárhelyi
Zsuzsanna, a Kazinczy-gimnázium
tanára egyöntetűen állítják, ez nem
„pihenő” tábor, itt nagyon komoly
munka folyik egész héten. 

– A diákok neves nyelvészektől,
Kazinczy- és Péchy Blanka-díjas pe-
dagógusoktól hallhatnak előadáso-
kat, valamint készülnek a Kazinczy-
és az Édes anyanyelvünk verse-
nyekre. Az elmúlt tíz évben a kommu-
nikációt, annak szóbeli és írásbeli
változatát állítottuk előtérbe, erre fűz-
tük fel az előadásokat. A rendszervál-
tás után növekedett meg az az igény,
hogy az emberek ismerjék a retorika
alapszabályait, ki tudjanak állni
mások elé. Az elmélet mellett persze
gyakorlati foglalkozásokat is tartunk
– mondja Szívósné Vásárhelyi Zsu-
zsanna, s hozzáteszi:

– Ezek a gyerekek nagyon komoly
értékrenddel, elkötelezettséggel ren-
delkeznek, sokat olvasnak, szeretik
és igényesen használják az anyanyel-
vet. Természetesen nagyon sok
múlik a diákok tanárain, hiszen egy-
részt az ő ajánlásukra jönnek hoz-
zánk, másrészt a magyar nyelv szere-
tetét már hozzák magukkal. Nem
lesz mindenki magyartanár, a részt-
vevő diákok közül sokan orvosi, mér-
nöki, jogi pályát választanak – osztja
meg tapasztalatait Vásárhelyi Zsu-
zsanna.

Molnár Beáta Sepsiszentgyörgy-
ről érkezett, tizedik osztályos lesz,

először van a táborban. A gimnázi-
umban reáltagozaton tanul, orvos-
nak készül, de a magyar nyelv na-
gyon fontos számára. 

– Osztályfőnököm, Erdélyi Judit,
aki most is elkísért minket, mesélt a
táborról, így már alig vártam, hogy itt
lehessek. Nagyon élvezem az előadá-
sokat, volt már vetélkedő, jártunk a
városban is.

Tóth Borbála Fonyódról jött, tizen-
kettedikes lesz, logopédus szeretne
lenni, már második alkalommal la-
kója a tábornak. 

– A múlt évben már a tábor végén
elhatároztam, hogy ha lehet, idén
újra jövök, sőt, az unokatestvérem-
nek is annyit meséltem, hogy ő is
kedvet kapott. Rengeteg jó program
van, egy percet sem unatkozunk. Na-
gyon jó előadásokat hallhatunk,
számtalan új információt kapunk és
komolyan készülünk a két nagy or-
szágos anyanyelvi versenyre. Tavaly
volt szobatársam Erdélyből, Tatbá-
nyáról, Budapestről, velük ma is tar-
tom a kapcsolatot. Remélem, idén is
ilyen barátságok alakulnak ki. 

– Tényleg örök barátságok köttet-
tek itt a táborban, sokan tartják a
kapcsolatot egyetemistaként, sőt,
később is, és az is előfordul, hogy aki
pár éve még diákként volt nálunk, ma
már felkészítő tanára egy-egy ver-
senyzőnek – mondja Németh Tibor, a
Kazinczy-gimnázium igazgatója. –
Úgy gondolom, az, hogy a gyerekek-
nek szabadon kell beszélniük, szöve-
geket elemeznek, sokat segít a ké-
sőbbi tanulmányoknál és a felnőtt -
életben is. A jövőben azt tervezzük,
hogy a tábor programját egyre in-
kább hozzáigazítjuk az új érettségi
követelményekhez. 

Örök barátsá-
gok köttettek 
az anyanyelvi
táborban

Gyôr belvárosától 7 percre autóval, egy 1416 m2-es dupla telek.
A telek gyönyörû környezetben, közel a Mosoni-Dunához, a töltés
mellett, csendes családi házas övezetben helyezkedik el. Ideális
dupla telekként barátoknak vagy testvéreknek, rokonoknak.
A telekre a képen látható látványterv készült!

Ár: 15 millió forint
Érd.: gymt74@gmail.com
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

Augusztus séfje: 
Gulyás Károly 

A menedzser 
Szakácsklub rovatunk
séfjeinek jó szokása,
hogy időnként vendé-
get hívnak, ínyenc ra-
jongójuknak, kedvenc
borászuknak vagy
éppen legkedvesebb
kollégájuknak adják
kölcsönbe főzőkanalu-
kat egy-egy fogás ere-
jéig. Gulyás Károly
vendégszakácsát Kövi
Lászlónénak hívják,
aki nem más, mint az
Eurest győri konyhájá-
nak üzletvezetője, au-
gusztusi séfünk első
számú munkatársa.
Zsuzsa asszony első-
sorban menedzser, egy
nagyüzem főnöke, de
imádja a konyhát és
azt vallja, a vendéglá-
tás legfontosabb moz-
zanata az ételkészítés,
legfontosabb szerep-
lője a szakács. Ezért
vállalt titkárságot a ro-
vatunknak is nevet
adó Győri Szakácsklub-
ban, amely egyebek
mellett a szakma jó hí-
rének ápolását, a ma-
gyar konyha megújítá-
sát és a pályakezdők
támogatását tartja fel-
adatának. 

Kövi Lászlóné mos-
tanában azon fárado-
zik, hogy a győri sza-
kácsok új generációja
egy-két éven belül
nemzetközi porondra
léphessen, világverse-
nyen vehessen részt.
Nem lesz könnyű, hi-
szen ez egy pénzigé-
nyes műfaj, ráadásul a
mérce is magasan
van. A város és a klub
nagy öregjei a korábbi
években huszonöt
érmet, köztük öt
aranyat nyertek a sza-
kácsok világbajnoksá-
gain és olimpiáin.

Zsuzsa asszony
imád főzni, hobbijá-
nak haszonélvezője a
Kövi család. A boros
zöldbors-mártás, a
gőzön főzött nudli, a
narancsos csokoládé-
val és mandulával töl-
tött palacsintatorta a
repertoár java, sok-
szor kipróbált, az ün-
nepi asztalnál mindig
sikert arató különle-
gességek.  

Hozzávalók négy személyre:  35 dkg liszt, 2
db tojás, 25 dkg teavaj, 4 dkg vaníliás cukor, 6
dl tej, 2,5 dl tejszín, 15 dkg narancsos étcsoko-
ládé, 10 dkg narancslekvár, 2 cl Cointreau, 5
dkg szeletelt mandula, 1 db narancs héja, 10
dkg kristálycukor

Elkészítése: Szétválasztjuk a tojásokat, a
sárgáját negyedrész vajjal, vaníliás cukorral, 5
dkg kristálycukorral habosra keverjük. A lisztet,
tejet, tejszínt óvatosan csomómentesre kever-
jük, s az így nyert masszát a felvert tojáshabbal
lazítjuk. Forró serpenyőben vajat olvasztunk és
elkészítjük a palacsintákat úgy, hogy mind-
egyiknek csak az egyik felét sütjük meg. Hőálló
tálba rétegezzük, a palacsinták közé reszelt
csokoládét és pirított mandulaszeleteket szó-
runk. A legfelső palacsintának mindkét felét
megsütjük. A rétegzett palacsintákat 180 fokon
15 perc alatt készre sütjük. Tálaláskor cikkeket
vágunk és az előzőleg felmelegített Cointreau-
vel ízesített narancslekvárral tálaljuk. A pala-
csintacikkek tetejére forró cukorszirupban
megforgatott (kandírozott) narancshéjcsíkokat
használhatunk díszítésnek.

Hozzávalók négy személyre: Négy darab 12
dkg-os bélszínszelet pácolva, olívaolaj, egy-egy
evőkanál zöld bors sós lében, száraz, zúzott zöld
bors és mustár, 2 evőkanál teavaj, 0,5 dl száraz fe-
hérbor, 2 dl tejszín, 4 db közepes, héjában főtt bur-
gonya, 4 evőkanál liszt, 2 evőkanál búzadara, dió-
nyi zsír, 1 egész tojás, 1 tojás sárgája, só. 

Elkészítése: A bélszínszeleteket mindkét olda-
lukon egy-egy percig elősütjük forró, olívaolajjal ki-
kent serpenyőben, s csak közvetlenül a tálalás előtt
tesszük 5 percre a 160 fokra melegített sütőbe. Így
közepesen átsütött bélszínszeleteket kapunk. A
mártást a bélszín elősütésénél használt serpenyő-
ben készítjük el. A zúzott zöld borsot a felhevített
maradék zsiradékban megpirítjuk, majd mustárral
egy percig tovább pirítjuk. Ráöntjük a fehérbort,
összeforraljuk, beletesszük a leszűrt egész zöld
borsot, a tejszínt, a sót. A forralás és ízesítés után,
a tálalás előtt adjuk hozzá az evőkanál teavajat, ami-
től sűrűbb és selymesebb lesz a mártás.

A burgonyás pirított nudlihoz a főtt burgonyát
áttörjük, kihűtjük és összekeverjük a liszttel, a bú-
zadarával, a zsírral és a tojásokkal. Egy alacsony
lábasban vizet forralunk, s egy lyukacsos aljú, ki-
vajazott edénybe kisujjnyi nudlikat szaggatunk a
burgonyás tésztából. Amikor forr a víz, a lyuka-
csos edényt ráhelyezzük a lábasra, lefedjük, s a
nudlikat 10 percig gőzöljük. Tálalás előtt felforró-
sított, vajjal kikent serpenyőben forgatjuk át a nud-
likat, amik ettől aranysárga kérget kapnak.

Tálaláskor a bélszínt egy zsemlyekrutonra he-
lyezzük, a mártással és a pirított nudlival körítjük. 

szerző: gaál józsef
receptek: kövi lászlóné 
fotók: o. jakócs péter

Bélszínszelet roston, zöldbors-
mártással, burgonyás nudlival

Csúsztatott palacsinta narancsos
csokoládéval és mandulával

TIPP.  A cukor-
szirupot 5 dkg
kristálycukorból
és egy kevés víz-
ből gyöngyözésig
forralva készít-
sük. Ebbe forgat-
juk a csíkozott,
fehér belétől
mentes narancs-
héjat.
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

www.gyorplusz.hu

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájuthat-
nak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét
szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bi-
zonyuló játékos dr. Barsi Ernő és Tóth Tibor Győr, a hangulatos város című albumát
nyerheti. Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. Jelige: Keresztrejtvény. Múlt
heti keresztrejtvényünk nyertese Garamvölgyi Istvánné (Győr). Nyeremé-
nyét a szerkesztőségben (Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Orvosi jó tanács

Zamat

A sudoku japán eredetű, napjainkban
egyre népszerűbb logikai játék. Szabálya
egyszerű. A nagy négyzet üresen hagyott
kis négyzeteibe számokat kell elhelyezni
1-től 9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és
egy 3x3-as négyzetben mindegyik szám
csak egyszer fordulhat elő. Feladványaink
nehézségi fokát „+” jelzi.    
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Murter, amely elsősorban arról híres, hogy a tele-
pülés lakóinak tulajdonában van a Kornati Nem-
zeti Park összesen 147 kopár és többnyire lakatlan
szigete.

A murteriek a 19. század végén birka- és kecs-
kelegeltetés céljából vásárolták meg az akkor
még dús növényzetű Kornati-szigeteket. A birkák-
nak jó étvágyuk volt, a megmaradt sziklákat és a
környező kristálytiszta tengert ma 250 kunáért
mutogatják tulajdonosaik a hajóra szálló turisták-
nak. Igaz, ebben egy grillebéd és egy pohár bor is
benne van.  

Mi azért választottuk Murter városkát nyaralá-
sunk helyszínéül, mert a hegyoldali apartmanok-
ból fantasztikus kilátás nyílik a tengerre és a szi-
getekre. Segédletként az internetet használtuk, a
helyi utazási iroda panorámafotói és árai is léleg-
zetelállítóak voltak. A szállásárak az elmúlt évhez
képest 10-15 százalékkal emelkedtek az Adria tel-

szerző: földvári gabriella
fotó: a szerző

Horvátország a magyar turisták körében
változatlan népszerűségnek örvend, bár az
emelkedő árak, az érezhetően rosszkedvű
bennszülöttek és a szokatlanul viharos július
miatt idén bőven lehetett okunk panaszra.
Úti beszámolónk gyakorlati információit
azok figyelmébe ajánljuk, akik az Adria ke-
leti partjainál kívánnak eltölteni néhány utó-
szezoni napot.  

A győriek többsége az Isztriát vagy Dalmáciát
keresi fel, előbbi 500, utóbbi 600 kilométeres, ké-
nyelmes autózással érhető el. Győrből indulva ér-
demes átvágni a Bakonyon, így Siófoktól a tenger-
partig autópályán utazhatunk, amivel több órát és
sok idegeskedést spórolhatunk meg. Mi ezúttal
Közép-Dalmáciát, a Sibeniktől 30 kilométerre
fekvő Murter szigetét vettük célba. Az autópálya-
díj Zágrábig 36, onnan a murteri lehajtóig 126
kuna. A sztráda menti benzinkutak közül az INA a
legolcsóbb, júliusban 9,1 kunát kellett fizetni egy
liter 95-ös benzinért. Bankkártyát minden töltőál-
lomásnál elfogadnak.

A mindössze 19 négyzetkilométeres szigetre
kétsávos, a hajóforgalom miatt naponta kétszer
felnyitott hidacska vezet, az ingyenes átkelés után
Tisno város szívében találjuk magunkat. Innen né-
hány kilométerre fekszik a szigetnek nevet adó

Murter és a Kornati-szigetek

jes hosszában. Murteren júliusban egy kétszobás,
négyfős apartmanért 100 eurót kértek, az egy há-
lószobás ára 80 euró volt. Az utószezoni utazók je-
lentős áresésre számíthatnak. 

Az útikönyvek a kisgyermekes családoknak és
a nyugalmat keresőknek ajánlják Murtert. Ez egy
évtizeddel ezelőtt indokolt volt, akkoriban elha-
gyott homokos öblöcskéket lehetett találni, s aki
nem vitt magával hűtött sört a partra, az szomjas
maradt. Mára igazi turistaparadicsom lett a sziget-
ből, Slanica, Cigrada homokos öbleiben a későn
érkezőknek egy törölközőnyi hely sem jut. A disz-
kók hajnalig dübörögnek, a szomszédok meg nem
tudni miért, de állandóan fájdalmas horvát népda-
lokat énekelnek. Esténként zsúfoltság, tolongás,
telt házas teraszok az ódon belváros utcáin.

Aki történelmi emlékekre kíváncsi, annak nem
sok mindent tartogat a sziget, régi épületekből a
Szent Rókus-kápolnát és a középkori, Gradinai
Boldogasszony-templomot ajánljuk. A múlt emlé-
keinek felkutatására a közeli Sibenikbe vagy Za-
darba érdemes ellátogatni. 

Ami az árakat illeti, a vendéglők teraszán, a bá-
rokban 15 kunáért ihatunk egy korsó horvát sört,
ugyanennyibe kerül a kétdecis gyümölcslé, a 3
decis üdítő is. Egy liter helyi házi bor ára 90 kuna,
egy gombóc fagyit 5-6 kunáért nyalhatunk el.
Több étteremben kapható turistamenü 40-50 ku-
náért, amely sült halat vagy sült húst tartalmaz
krumplival, salátával. A főételek ára 40 kunánál
kezdődik, egy adag rántott tintahalat 60, egy adag
sült bárányt 80 kunáért kínáltak. Szelet pizzát 10
kunától, egészet 28 kunától kaphatunk, a pala-
csinta és a főtt kukorica 12 kuna.

Murter városából 
fantaszikus
a kilátás a tengerre
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Izgalmas
kaland
a vízen
a határ
közelében

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: h. f.

Mesterséges versenypálya várja a rafting szerel-
meseit a magyar határtól nem messze, a szlová-
kiai Dunacsúnyban. Nemcsak a profik élvezhetik
a pálya adta élményeket és adrenalinbombát,
hanem a kezdőknek is felejthetetlen perceket, órá-
kat szerezhet a vadvízi evezés.

Két útvonal közül választhatnak a vállalkozó
kedvűek a felkészültségtől és tapasztalatoktól füg-
gően. A pályák hossza körülbelül 600 méter össze-
sen, aljuk simára betonozott, a kövek lekerekítet-
tek, a víz pedig legfeljebb derékig ér a sérülésve-
szély minimalizálása érdekében. Több hajótípus
áll a rendelkezésre: a tapasztaltabbak kétszemé-
lyes kenuval vághatnak neki a pályának, a kezdők-
nek pedig inkább a 6-8 személyes nagyraftokat
ajánlják. Nekik tapasztalt túravezetők segítenek a
raftingolás trükkjeinek elsajátításában, és nem
utolsó sorban a biztonságos sportolás feltételei-
nek megismerésében. Ezenkívül a parton a na-
gyobb zúgók után figyelőszemélyzet ügyel és
segít, ha szükséges. A legnagyobb vízesés 3,5

Adrenalinélmény a Dunacsúnyi 
Niagarán Győrtől 60 kilométerre

méter, melyet Dunacsúnyi Niagarának neveztek el.
A kalandhoz komplett raftingfelszerelést is bizto-
sítanak

Ez egyébként a világ egyik legjobb vadvízi léte-
sítménye, európai és világszínvonalú versenyeket
is rendeznek itt. Kitűnő terep a gyakorlásra, ed-
zésre is a sebesen hömpölygő, vadvízi besorolása
szerint WW IV-es víz.

Csoportos túrákat is szerveznek a sportköz-
pontba, de egyénileg is látogatható a vízi létesít-
mény. Jól megközelíthető, Győrből körülbelül 60
kilométerre fekszik Dunacsúny.

Ha szervezett túrára indulunk, ügyeljünk arra,
hogy megfelelő társaságot válasszunk ki, hivata-
los vizsgával rendelkező túravezetővel. 

Dunacsúnyban a raftingolás mellett egyéb
sportolási, élményszerzési lehetőségek is adot-
tak: van múzeum, paintballpálya, lehet jet-skizni,
quadozni, a gyerekeket pedig játszópark és állat-
simogató várja. A raftingpálya mellett egy hotelt
is építettek, így a szálláslehetőség ugyancsak
helyben van.
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AUTÓ

Škoda Yeti Active Plus 1,4 TSI,
1390 cm3, 90 kW/122 LE,
benzines, forg. helyezés: 2011.
03. 01., várható km: 6.000. 8
hangszórós kivitel, acél szük-
ségpótkerék 16”, autóemelő,
audio-csatlakozó, színe és
belső kárpitozása: kristályfe-
hér, ülés: fekete. 
Akciós vételár: 4.400.000 Ft.
Érd.: 96/515-000.

ELADÓ

Bolognese kan kiskutya, 2 hó-
napos, és egy yorkshire terrier,
szuka, 2 hónapos, eladó.
70/299-6080.

EGYÉB

Utánfutó-kölcsönzés! Győr,
Szent Imre utca 138/B,
20/377-9606.  

MINI BIZI átvesz: divatos baba-
kocsit, kiságyat, utazóágyat, járó-
kát, etetőszéket, légzésfigyelőt,
bébiőrzőt, márkás játékot, téli
anorákot, lábzsákot stb. Győr,
Déry T. u. 16., 20/918-0643.

Azonnali készpénzfizetés-
sel vásárolnék porceláno-
kat, nippeket, könyveket,
festményeket, ezüst és
dísztárgyakat, komplett ha-
gyatékokat. 20/415-3873.      

Ablaktakarítást, takarítást,
házi betegápolást, gondozást,
gyermekfelügyeletet vállalok!
70/521-8282

Havi 5% kamatra befektetőt
keresek, ingatlanfedezetet biz-
tosítok! Tel.: 20/581-1000.
20/415-3873.

Lomtalanítást vállalok, ingyen
kitakarítom pincéjét, udvarát.
Feleslegessé vált holmiját el-
szállítom. Tel.: 70/500-1291

Készpénzért festménye-
ket, Herendi porcelánt,
ezüsttárgyakat, órákat,
könyveket, antik bútort,
szőnyeget, dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk.
70/640-5101.  

INGATLAN

Győr-Nádorvárosban, csendes
helyen 2 szobás családi ház
nyári konyhával, pincével
eladó, vagy kisebb lakásra cse-
rélhető! Érd.: 70/244-5408,
16 óra után.

Győrújbarát legszebb részén,
a tábor völgyében 120 m2-es
családi ház eladó. Központi
fűtés+kandalló. 
Érd.: 30/216-2231.

ÜZLET

Győr-Szigetben, a Semmel-
weis utca 8. sz. alatti bérház-
ban utcafronti, 50 m2-es üzlet-
helyiség kereskedelmi, szolgál-
tatói tevékenységre vagy iro-
dának hosszú távra kiadó.
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Győr, Kálvária utcában 67, 73
m2-es irodahelyiségek, 200
m2-es, különálló irodaépület
kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Győr, Kálvária utcában 120
m2-es konferenciaterem hosz-
szú távra vagy alkalmakra
kiadó.  Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 
96/511-420.

LAKÁSCSERE

Győrben 52 m2-es, határozat-
lan idejű bérleményű  laká -
somat 42 m2-es, határozatlan
idejű vagy örökbérű lakásra
cserélném a Tihanyi Árpád út
környékén. Tel.: 20/5526-189.

Belvárosi, 2 szoba, 63 m2-es,
gázfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2
szobás, 45–55 m2-es győri
bérleményre Adyváros, Mar-
calváros, Nádorváros, Gyárvá-
ros és belváros kivételével (hir-
detési szám: 231). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 44 m2-es,
2 szobás, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne ki-
sebb bérleményre max. 40
m2-ig (hirdetési szám: 232).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, komfor-
tos, 26 m2-es, határozott bér-

leti szerződéses lakást cse-
rélne 45–55 m2-es, 2 szobás,
belvárosi bérleményre (hirde-
tési szám: 233). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 83 m2-es,
félkomfortos, egyedi fűtésű,
határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 2 szobás,
45-55 m2 közötti, kisebb bér-
leményre (hirdetési szám:
234). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 54 m2-es,
földszinti, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne ki-
sebb, 1 szobás belvárosi la-
kásra (hirdetési szám: 235).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Szigeti, 1 szobás, 36 m2-es,
komfortos határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne
nagyobb, másfél-2 szobás la-
kásra (hirdetési szám: 236).

Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 81 m2-es, 3 szobás,
határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne kisebb, 40-
45  m2-es, 2 szobás lakásra (hir-
detési szám: 237). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 31 m2-es, 1 szobás,
távfűtéses, felújított lakást
cserélne nagyobb, 50-60 m2-
es, 2 szobás lakásra (hirdetési
szám: 238). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 49 m2-es, 2 szo-
bás, határozatlan bérleti szer-
ződéses, távfűtéses lakást

Ha TANKÖNYVET vagy NYELVKÖNYVET
keres, nálunk megtalálja:

KÖNYV- ÉS PAPÍRBOLT
9022 Gyôr, Móricz Zs. rakpart 1/A.

Dunapart-Rezidencia•Telefon: 96-900-040
Nyitva tartás: H-P 9.00-17.00 Sz: 9-13.00

Szótárak — kötelezô olvasmányok — 
tanulást segítô kiadványok.

Irodai papíráru — minôségi írószerek — 
iskolaszezon cikkek.

Tanévkezdési akciónk: 
Minden 1000Ft értékû papír-írószer termék vásárlása után 

1db 100Ft-os kupont adunk ajándékba
(az akció 2011.09.30-ig érvényes, részletek az üzletben).
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Nyári étlappal,
frissítõ italokkal várjuk 
kedves vendégeinket
Duna-parti
teraszunkon!

Gyõr, Töltésszer u. 18. Tel.: 96/518-423

További információ:
www.callanetics.hu/EgyébTanfolyamok/Jóga oldalon.
Szeretettel várom: Ditrói Mária Wellness Jóga Instruktor
Telefonszám: 06-20/92-56-510

Augusztus 22-tôl speciális
jógatanfolyamokat indítok

gerinc-, keresztcsont-, csípôfájdalmak
enyhítésére, gyógyítására.

A VIK Középiskola Gyôri Tagintézménye

FELVÉTELT HIRDET
szakiskolát vagy a 10. évfolyamot befejezettek részére 

érettségire felkészítô, kétéves képzésre.

Jelentkezni a Gárdonyi Géza Általános Iskola titkárságán lehet
személyesen. Gyôr, Baross G. út 49. 

Információkat a 20/336-9080-as telefonon adunk.

95 nm-es, 3 szobás, nappalis, nagy konyhás családi ház
garázzsal, melléképülettel, áron alul, sürgôsen eladó. A
gázfûtés mellett lehetôség van vegyes tüzelésû fûtésre is.
Az eladási árba gyôri panellakást beszámítunk.

Irányár: 9.900.000 Ft
Tel.: 70/779-0075

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔNKIRKO EZOTERIKUSKIRKO EZOTERIKUS

SZABADEGYETEMSZABADEGYETEM
PARAPSZICHOLÓGUS- 

KÉPZÉST 
INDÍT GYŐRBEN.

Felvételi időpont: szept. 4.

Bővebb információ:

www.kirko.hu 
Tel.:  06-20/925-65-10, 06-30/553-43-28

cserélne kisebb lakásra (hirde-
tési szám: 239). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 52 m2-es, 2 szobás,
egyedi fűtéses, felújított lakást
cserélne kisebb, 2 szobás la-
kásra (hirdetési szám: 240).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

OKTATÁS

Szeretné, hogy általános isko-
lás gyermeke könnyen tanulja
a matematikát? Felkészítését,
korrepetálását vállalja mate-
matika szaktanár Győrben!
Érd.: 30/487-3625.

alakformáló-zsírégető 
ultrahangos kezelés

ránctalanító arc- és dekoltázskezelés 
MINDENKINEK ELÉRHETŐ ÁRON!

EGÉSZSÉGSZIGET

Tel.: 06-20/377-9606 Győr, Szent Imre u. 138/B
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szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

A Magyar Labdarúgó Szövetség Bolla
Pétert kérte fel a megyei igazgatóság
társadalmi elnökévé. A Borkai Zsolt
kabinetfőnökeként dolgozó sportve-
zető a csapatok és az igazolt játékosok
számának növelését tartja legfonto-
sabb feladatának.  

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ)
soros ülésén megválasztotta a megyei el-
nökségek vezetőit. Győr-Moson-Sopron
megye elnöke Bolla Péter lett. Az újonnan
kinevezett tisztségviselők társadalmi elnök-
ként látják el feladatukat.

– A kormány elkötelezte magát a sport –
elsősorban a látványsportágak – támoga-
tása mellett. Ebben a koncepcióban ki -
emelt szerepet kap a labdarúgás, ezért is
újult meg a Magyar Labdarúgó Szövetség,
melyet már Csányi Sándor irányít. Új struk-
turális felépítést hoztak létre, megszüntet-
ték a megyei szövetségek önállóságát, he-
lyette életre hívták a megyei igazgatóságo-
kat. Ennek élére Horváth Lászlót nevezték
ki, akit harminc éve ismerek, így elmondha-
tom, hogy nagyszerű szakembert választot-
tak, nála jobbat nem is találhattak volna
erre a feladatra. Ő és csapata végzi az ope-
ratív munkát, jó hír, hogy az MLSZ az ama-
tőr futballt is támogatja anyagilag a jövő-
ben, így ez a megyei szintű csapatoknak is
segítség lehet. Csányi Sándor felvetette,
hogy minden igazgatóság mellett legyen
egy társadalmi elnök is, aki egyfajta tanács -
adói, segítői szerepet tölt be. Nagy meg-
tiszteltetés, hogy rám esett a választás,
rendkívül örülök a felkérésnek, hiszen a fél
életem a labdarúgásban töltöttem és ren-
geteget kaptam tőle, most végre adni is
tudok valamit – mesélt új megbízatásáról
Bolla Péter, aki játékosként, edzőként és
sportvezetőként tevékenykedett, jelenleg
pedig a Rába ETO futsalcsapatának tiszte-
letbeli elnöke.

– Velem együtt kilencfős lesz majd az el-
nökség, szeretném, ha ebben a megye egé-
sze képviseltetné magát. Megvannak a je-
löltjeim, de kinevezésükről az MLSZ dönt
majd, így még korai arról beszélni, kiket ja-
vasoltam a szövetségnek. Szeretnék ugyan-
akkor köszönetet mondani mindenkinek, aki
korábban a megyei labdarúgásért dolgozott.
Komoly felelősséggel szeretnénk folytatni
az általuk megkezdett munkát, és természe-
tesen örömmel vesszük a segítségüket a jö-
vőben is – mondta elődei munkájáról az új-
donsült elnök, aki legfontosabb céljait és öt-
leteit is elárulta lapunknak.

– Növelni kell a csapatok számát, vala-
mint el kell érni, hogy minél többen futbal-
lozzanak, minél több igazolt játékos legyen
az országban. Az akadémiai képzést rend-

Visszaadná, amit 
a labdarúgástól kapott

kívül fontosnak tartom, ugyanakkor ez csak
13-14 éves kortól kezdődik. Az egyik leg-
fontosabb időszakban – 6-tól 12 éves korig
– kell azonban igazán megfogni a gyereke-
ket, meg kell szerettetni velük a sportolást,
és oda kell figyelni rájuk, hiszen ebben a
korban alakul ki a mozgáskoordináció.
Ezek a gyerekek azonban még picik ahhoz,
hogy egyedül járjanak az egyesületi edzé-
sekre, a legtöbb szülő pedig nem enged-
heti meg magának, hogy edzésre hordja a
gyereket. Ezért helybe kell hozni a kisisko-
lások számára a sportolás, a fejlődés lehe-
tőségét, az általános iskolai sportolás ré-
szévé kell tenni azt. Nagyon fontos, hogy a
mindennapos mozgás lehetőségét megte-
remtsük, a futballedzőket és szakembere-
ket pedig elvigyük az iskolákba. Az általá-
nos iskolák infrastruktúrája tökéletesen al-
kalmas annak a technikai képzésnek az el-
sajátítására, amelyet a futsal alapozhat
meg. Brazíliában mindenki futsalozik, az
összes nagy sztár Ronaldinhótól Kakán át
Neymarig futsalosként kezdte és csak ké-
sőbb tért át nagypályára. Úgy látom, hogy
a nagypályás labdarúgást kistestvérként
segítheti a futsal, és nagypályán is hasznos
tudást sajátíthatnak el a gyerekek már pici
korban. Utána pedig úgyis eldől, hogy ki
melyik sportágat választja, a kapu több
irányba is nyitva áll. 

Győrben három évvel ezelőtt megál-
modtunk egy futsalklubot, nagyszerű csa-
patmunkával szép sikereket értünk el, az
előző két évben hazai színtéren mindent
megnyertünk és most is erre készülünk.
Van tehát pozitív példa az ország előtt. 

Bolla Péter a helyszínen szurkolt az
UEFA Futsal Cup sikerrel megvívott selejte-
zőmérkőzésein. A sportvezető erről és a
klub jövőbeni terveiről is beszélt.

– Az osztrákokat ismertük és tudtuk,
hogy jobbak vagyunk náluk, az angolokkal
tavaly játszottunk, de ők sokat erősödtek, az
észtekről viszont kevés információnk volt.
Az első nap kicsit bátortalanul kezdtünk, de
aztán kijött a tudásbeli különbség, összes-
ségében nagyon jó benyomást keltett a csa-
pat. Szép sikert értünk el, de ez igazából kö-
telező is volt, majd a főtáblán következik az
igazi értékmérő. Rigában összecsapunk a
Barcelonával, ami a nagypályás csapathoz
hasonló erősséget képvisel. A lett és a bos-
nyák bajnok lesz még ellenfelünk, velük
szemben szeretnénk kivívni a továbbjutást
és második helyen bejutni a legjobb tizenhat
csapat közé. Amennyiben ez sikerül, a követ-
kező négycsapatos fordulót szeretnénk Győ-
rött megrendezni, ami igazi csemegét jelen-
tene a győri szurkolóknak. Győr városának
nagyon fontos a sport, a győri emberek ki
vannak éhezve az eredményekre, a gyerekek
számára pedig a siker, a példaképek jelentik
a legjobb motivációt. Kívánom, hogy a Győri
ETO FC is mihamarabb bajnok legyen, és
akkor teremben és nagypályán is világhírű
csapatokat láthatnánk vendégül – mondta
zárásként Bolla Péter. 

A kormány és a város
is elkötelezte magát 
a sport mellett
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A Győri Audi ETO KC megvédte elsőségét a Schmelzben rendezett Spar-
kassen-kupán. A zöld-fehérek 25–16-ra nyertek a Leverkusen, majd 29–
25-re a Metz ellen. Az elődöntőben a Byasen sem jelentett akadályt (27–
22), majd a fináléban az ETO 23–21-re legyőzte a Valceát. 

Konkoly Csaba együttese hétvégén a Magvassyban lép pályára a Bet-
at-home Szabella-kupa győri állomásán. Szombaton 18.25 órakor a
Midtjylland, vasárnap 11.55 órakor az FTC, majd 18.25 órakor a Larvik lesz
a hazai csapat ellenfele. 

A Rába ETO az
UEFA Futsal Cup
sikerrel megví-
vott bécsi selejte-
zője után meg-
kezdi szereplését
a magyar bajnok-
ságban. Artur
Melo csapata hét-
főn 20.30 órakor a
Rubeola FC Csö-
mör vendégeként
lép pályára.  Mint
arról beszámol-
tunk, két légiós, a
román válogatott
Gabriel Dobre és a
brazil Jeferson de
Lima, azaz Ninho
érkezett a csapat-
hoz erősítésként.
Időközben eldőlt,
hogy a Rába ETO
harmadik ellen-
fele az UEFA Fut-
sal Cup főtábláján
a bosnyák bajnok
Leotar  lesz.

Futsalrajt

A Győri ETO FC hatodik bajnokiját is
megnyerte, Csertői Aurél együttese
ezúttal Pakson szerezte meg a három
pontot. Völgyi Dániel és Linas Piliba-
itis góljaira Montvai csak a hosszab-
bításban tudott válaszolni, így az ETO
először nyert az Atomvárosban élvo-
nalbeli mérkőzést. A győriek pénte-
ken 18 órakor a ZTE együttesét fo-
gadják. 

Az NB II Nyugati csoportjának első
fordulójában az ETO B szintén Pakson
lépett pályára. Klement István és Ga-
lambos Zoltán csapata Varga Tamás,
Marek Strestik és Serfőző Bence gól-
jaival 3–1-re nyert. Nem sikerült jól a

Közel véglegessé vált az UNI SEAT
Győr női kosárlabdacsapatának fel-
készülési programja. A csapat szep-
tember elsején 18 órakor az Uniqa
Euroleasing Sopron vendégeként
lép pályára. Ezt követően a szintén
Euroliga-résztvevő Frisco Brno láto-
gat Győrbe, a csehekkel szeptember
10-én 17 órakor, valamint 11-én 11
órakor is összecsap az együttes.
Fűzy Ákos tanítványai szeptember
15. és 18. között a hagyományoknak
megfelelően Trutnovban vesznek
részt egy nemzetközi tornán, majd
szeptember 23–25-ig a Göcsej-
kupán szerepelnek.

– Egyeztetünk még egy hazai ed-
zőmérkőzésről szeptember huszon-
nyolcadikára, reményeink szerint a
soproniakkal játszunk ebben az idő-
pontban – tette hozzá Tapodi Péter
klubigazgató, aki elmondta, a csapat-
hoz megérkezett Iva Ciglar is, és be-
kapcsolódott a felkészülésbe.

Közönségsikert aratott a harmadik Extrém Motorsport Fesztivál, melynek az
ETO Park parkolója és a környező utcák adtak otthont. Három napig szágul-
dottak a gokartok, a győri közönségnek bemutatkozott Kiss Pál Tamás is,
aki jelenleg GP3-as kategóriában versenyez. Az egyik legnagyobb kedvenc
ismét Herczeg Balázs, azaz Mókus volt, aki újabb trükkjeivel kápráztatta el
az érdeklődőket. Bemutatók, kiállítások, fellépések, koncertek és gyermek-
programok színesítették a műsort, amely egy hétvégére monacói hangulatot
varázsolt Győr utcáira. 

Benzingőz 
és adrenalin

Paksot is bevette az ETO

Gyirmót bemutatkozása, a kék-sárgák
2–1-es vereséget szenvedtek Ajkán, a
vendéggólt Csopaki szerezte büntető-
ből. A második fordulóban szombaton
17.30 órakor ETO B–Tatabánya, míg
19 órakor Gyirmót–Kozármisleny mér-
kőzést rendeznek.

Az ETO Park adott otthont az I.
Audi Kupának, melyen négy klub U16-
os csapata vett részt. A korosztályos
tornát a szerb Partizan Beograd
nyerte meg, az ETO hatalmas küzde-
lemben szerezte meg az ezüstérmet.
A győriek közül Szabó Tibor kapta a
legjobb mezőnyjátékosnak járó elis-
merést. 

Elkészült a
menetrend

Újabb tornagyőzelem

Az alakulóban lévő GYŐR-SZOL–
SZESE férfi kosárlabdacsapata a
Fémker-kupán mutatkozik be hazai
közönség előtt. A felkészülési torná-
nak szombaton az egyetemi csarnok
kisterme ad otthont. Szombat 9 óra-
kor a házigazda a Veszprémi Egye-
tem együttesével csap össze, majd
11 órakor az MTK Törökbálint és a
Kanizsa KK DKG-EAST mérkőzik
meg egymással. A két mérkőzés
vesztese 16 órakor játszik a harma-
dik helyért, a két győztes pedig 18
órakor lép pályára a döntőben. 

– A tavalyi eredmények alapján na-
gyon erős mezőny gyűlt össze, hi-
szen a másodosztályú bajnokság
első hat helyezettjéből hármat is ven-

Fémker-kupa 
az egyetemen

dégül látunk Győrben. Mindegyik
csapat – hozzánk hasonlóan – nagy
tervekkel vág neki az új idénynek, így
komoly erőpróba előtt állunk. A tor-
nára természetesen nincs belépődíj,
szeretettel várunk minden érdeklő-
dőt – mondta Hoffmann Gergely, a
klub elnöke. 

Az egyesülettel kapcsolatos hír,
hogy valamennyi utánpótláscsapat
is megkezdte a felkészülést. Az U18-
as és U20-as korosztály Panácz At-
tila, az U16-os csapat Cseh Gergely
és Németh Miklós, az U14-es cso-
port Csaplár-Nagy Ervin és Lantos
Márton, míg az U12-esek Hegedűs
Attila és Szabadics Ádám irányításá-
val dolgoznak. 
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A Szigetköz Horgász Egyesület harmincharmadik alkalommal rendezte meg az
id. Sinkó Lajos nyílt egyéni horgászversenyt Ásványrárón az Árvai-záráson és
környékén. A megmérettetésen 16 horgászegyesület 78 versenyzője vett részt. 

– Jó hangulatban, nyárias időjárási viszonyok között, kedvező vízállás mel-
lett rendeztük meg az emlékversenyt, amely az utóbbi évek legnagyobb lá-
togatottságú rendezvénye volt – mondta el a helyszínen a Győr Plusz olva-
sóinak a szervező egyesület elnöke, Sinkó Lajos. – Örömteli volt a fogások
alakulása: a versenyzők fogtak pontyokat, amelyeket természetesen mind
visszaengedtek, akadt horogra a víz tisztaságára oly érzékeny balin, de került
a szákokba dévér és karikakeszeg is. Többen horgásztak küszökre, a néhány
dekás apróságokból a verseny végét jelző dudaszóig az ügyesebb horgászok
több mint három kilogrammot is fogtak.

A XXXIII. id. Sinkó Lajos nyílt egyéni emlék horgászversenyt abszolút ösz-
szesítésben Ifj. Ihász József 7.020 grammos fogással nyerte meg, így egy
évre hazavihette az abszolút győztesnek járó vándorserleget. Az ezüstérem
Nagy Márk nyakába került, aki 4.120 gramm halat fogott, míg a harmadik he-
lyen holtverseny alakult ki Kele László és Koncos Herbert között, mindketten
4.020 gramm halat fogtak. Velük együtt díjazták a többi kategória helyezett-
jeit, így a felnőtt úszózókat és fenekezőket, a gyermek, az ifjúsági, valamint
a női horgászokat.

szerző: mti
fotó: o. jakócs péter

A magyar válogatott hat arany-, egy
ezüst- és három bronzéremmel (az
olimpiai számokat tekintve két arany-
nyal és egy ezüsttel), valamint 14 öt-
karikás indulási joggal (hét férfi kaja-
kos, hat női kajakos és egy kenus)
zárta a viadalt.

– Eredetileg tíz érmet tűztem ki
célként, ez pontosan bejött, s annak
külön örülök, hogy a dobogós helyek
közül hat első hely lett – mondta va-

Rengeteg ok vezethet az izomgörcsök kialakulásához, egyes el-
méletek szerint a szervezet dehidratációjával, azaz nagyfokú
kiszáradásával állnak összefüggésben. Intenzív testedzéskor
testünk sok folyadékot veszít, melyet folyamatosan pótolnunk
kell. Lényeges, hogy a folyadékbevitel kisebb mennyiségben
történjen edzés előtt, valamint tréning közben és után ajánlott
a folyadékveszteség fokozatos és teljes pótlása. Vannak, akik
az izomgörcsök kialakulásának hátterében az elektrolitok ház-
tartásának felborulását, elsősorban a nátrium- és káliumvesz-
teséget látják. Erős izzadás esetén testünk ásványi anyagok so-
kaságát veszíti el, melyeket szintén pótolnunk kell az optimális
eredmények és teljesítmény produkálásához. Ehhez nagy segít-
séget jelentenek a ma már széles körben kapható energizáló
italok, melyek vitaminok és ásványi anyagok széles spektrumát
tartalmazzák.

Végezetül ne feledkezzünk meg a megfelelő bemelegítésről,
valamint az edzés közbeni és azt követő izomlazításról és nyúj-
tásról sem, hiszen ezekkel szintén megelőzhetőek a görcsök
okozta kellemetlenségek. A rendszeres nyújtás élénkíti a vérke-
ringést, segíti az izmokban felhalmozódó anyagcsere-mellék-
termékek „kiöblítését”, valamint az izommunka során keletkező
mikroszkopikus méretű izomsérülések gyógyulását is felgyor-
sítja. Ha tanácsra van szüksége, keresse személyi edzőinket!
Várjuk szeretettel stúdiónkban! Bővebb információt a
www.speed-fit.hu honlapon talál.

Minden idők egyik legjobb vb-je
sárnapi záró sajtótájékoztatóján
Storcz Botond szövetségi kapitány,
aki külön hangsúlyozta, hogy a para-
számokban is született két hazai
érem, egy-egy arany és bronz. – A mi
csapatunk tagjai szerepeltek a leg-
több döntőben, mi szereztük a leg-
több olimpiai pontot, másodikak let-
tünk az éremtáblázaton, és úgy gon-
dolom, a megszerzett kvóták számá-
val is elégedettek lehetünk.

Az ötkarikás számok közül kettő-
ben sikerült győzni, egyben pedig
második helyen végezni: Peking baj-

noka, a helyi kedvenc Vajda Attila 
C-1 1000 méteren, míg a címvédő
női kajaknégyes (Szabó Gabriella,
Kozák Danuta, Kovács Katalin, Be-
nedek Dalma) 500-on diadalmasko-
dott, Kozák pedig ezüstérmes lett K-
1 500 méteren. A további hazai győ-
zelmeket Csipes Tamara (K-1 1000
és 5.000 m), a Kovács, Kozák duó (K-
2 200 m), valamint a kellemes meg-
lepetésre diadalmaskodó Tóth
Dávid, Kulifai Tamás 500-as kajak-
páros szolgáltatta. Harmadik lett a
Medveczky Erika, Sarudi Alíz kajak-

páros és a Sáfrán Mátyás, Sáfrán
Mihály, Vasbányai Henrik, Németh
Szabolcs alkotta kenunégyes 1000
méteren, valamint a Takács Kincső,
Baravics Gyöngyvér kenukettes
500-on.

Az ötnapos világbajnokságot –
amelyet a nemzetközi szövetség el-
nöke, José Perurena López minden
idők egyik legjobb vb-jének nevezett
– több mint 40 ezer szurkoló tekin-
tette meg a helyszínen, a Maty-éren,
ahol szinte végig kánikulai meleg
tombolt.

Szigetközi emlékverseny

Az izomgörcsökről
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Kalauz

Időhatározó
A nyár mintha augusztus utolsó napjaiban
szeretné pótolni adósságát, nagyon meleg
idővel örvendeztet meg bennünket a hétvé-
gén. Aki tehát ki akar látogatni a borfeszti-
válra, latin esttel szeretne  elköszönni a nyár-
tól, az esernyő nélkül szórakozhat. Pénteken
kánikula lesz, a hőmérséklet eléri a 36
Celsius -fokot, szombatra 31-et, vasárnapra
28-at ígérnek a meteorológusok. S bár ezen
a hétvégén nem érdemes kimozdulni Győrből,
ha valaki a Balatonra megy, 26 fokos vízre szá-
míthat.   Bécsben a hőséget szombaton némi
felhőzet enyhíti, a többi napon ott is zavarta-
lan napsütés várható. Pozsonyban szintén a
szombat lesz valamivel enyhébb. Budapesten
melegebb lesz, mint Győrben. 

szerző: állatkert
fotó: illusztráció

Hétszáz négyzetméteres állat-
kerti bemutatóközpont nyílik ősz
végén a belvárosi Füles-bástyá-
ban. A 150 millió forintos beruhá-
zás jóvoltából a bástya és kaza-
mata megújul, visszanyeri közép-
kori szépségét és hasznosságát.
A centrum idegenforgalmi vonz -
erő lesz, s az ismeretterjesztésből
is kiveszi a részét. 

Egy darabka Amazónia 
A leendő, népszerűnek szánt  kiállí-
tás nem csupán egy szokványos ál-
latbemutató lesz.  A betelepített élő
növényzet mellé hatalmas, termé-
szethűen kidolgozott trópusi fatör-
zsek kerülnek műgyantából. Tudo-
mányos igényességgel megvalósí-
tott, hiteles amazóniai látvány fo-
gadja majd a látogatókat, akik így a
térség gazdag flórjáról és faunjáról is
áttekintést kapnak. 

Rendhagyó módon a kiállítás
több pontján megjelenik az ember.
Bepillantást nyerhetünk az őslako-

sok életébe, de szembesülhetünk a
napjainkban folytatott kíméletlen er-
dőirtás ma még csak részben föl-
mérhető következményeivel is. Az
állat- és növényvilág bemutatása
mellett a helybeli látogatók és a tu-
risták megismerhetik Győr, a győri
vár történetét a falakra helyezett tab-
lók segítségével.

A Füles-bástya turisztikai célú
hasznosítása című projekt az Euró-
pai Unió 85 százalékos finanszírozá-
sával valósul meg. Az önrészt az ön-
kormányzat és az állatkert állja.

KOS
Most végre minden úgy alakul, ahogy azt
eltervezték. Persze a türelmetlenség most is ott
van önökben, de ezzel mindent elronthatnak. Él-
vezzék a céljukhoz vezető utat is. Párjuk minden-
ben támogatja önöket, ami most nagyon jólesik.

BIKA
Figyeljenek jobban barátaikra, mert vala-
kinek most nagy szüksége van önökre. Pénz-
ügyeik rendben alakulnak, pluszbevételre is szá-
míthatnak. Ha munkájukban előrelépés adódik,
ne utasítsák vissza a lehetőséget.

IKREK
Sokat idegeskednek most munkájuk miatt,
vegyék elő jó szervezőkészségüket, és könnyebben
megoldják a feladatokat. Kérjenek támogatást csa-
ládjuktól, barátaiktól, meg fogják érteni önöket.

RÁK
Életében a barátok, a család, a magánélet
játsszák most a főszerepet. Figyeljenek jobban a
pénzügyeikre, ne költekezzenek feleslegesen. Mun-
kájukban pozitív változások jönnek, tartsák jól
nyitva szemüket, így elkerülhetik a bonyodalmakat.

OROSZLÁN
Most jobban be kellene osztani idejüket, kü-
lönben szétesnek a sok feladat közepette. Vigyázza-
nak egészségükre, a nagy rohanás nem tesz jót önök-
nek. Párjukkal szép pillanatokat tölthetnek most el,
akik egyedül vannak még, járjanak nyitott szemmel.

SZŰZ
Élvezzék ki a sikereket, megérdemlik az el-
ismerést. Baráti társaságukban rendezzék a visz-
szás kérdéseket, mert megkeseríthetik életüket.
Pénzügyeik jól alakulnak, itt az ideje egy kis spó-
rolásnak. Vigyázzanak az étkezéssel.

Horoszkóp
MÉRLEG
Életében a legfontosabb kérdés most a pár-
kapcsolat. Minden akadály elhárult a szerelem elől,
használják ki ezt az időt. Azért munkájukat se ha-
nyagolják el, ott is előrelépés várható. Hallgassanak
megérzéseikre, most nagyon jól működnek.

SKORPIÓ
Végre rendezni tudják munkahelyi ne-
hézségeiket. Ez felszabadítja önöket, aminek csa-
ládjuk örül a legjobban. Rendezzék pénzbeli elma-
radásaikat, ne halmozzák a megoldandó kérdése-
ket magánéletükben sem. 

NYILAS
Egy konfliktus közepébe csöppennek mun-
kahelyükön. Nem szeretnek vitázni, de most ki kell
állniuk magukért. Tisztázzák a félreértéseket azon-
nal, különben halmozzák csak a problémákat. Ma-
gánéletük most jól alakul, párjuk önök mellett áll.

BAK
Figyeljenek jobban munkájukra, nem sza-
bad most hibázniuk. Barátaikkal vegyék fel újra a
kapcsolatot, szükségük van önökre, vagy épp for-
dítva. Párkapcsolatuk jól alakul, akár beköszönt-
het a nagy Ő is életükbe. Vigyázzanak gyomrukra.

VÍZÖNTŐ
Most nem a földön járnak, a párkapcsolatuk-
kal vannak elfoglalva. Néha nézzenek rá munkájukra
is, nehogy baj legyen újdonsült „jóakaróik” miatt. Ba-
rátaik is előtérbe kerülnek, hiányolják önöket. Szer-
vezzenek összejövetelt, így megoldódik sok minden.

HALAK
Konfliktusba keveredhetnek családtagja-
ikkal, rendezzék azonnal ezeket a kérdéseket.
Munkájukra is oda kell figyelniük, nem szabad
most apró részletek fölött átsiklani. Barátaik min-
denben támogatják önöket, nincsenek egyedül.

Felnőtt- és gyermekorvosi
ügyelet Győr, Liezen-Mayer
u. 57.  Tel.: 96/412-221. Hét-
főn, kedden és csütörtökön
16 órától másnap reggel 7
óráig. Szerdán 13 órától 7
óráig, pénteken 14 órától 7
óráig. Munkaszüneti és ün-
nepnapokon az ügyelet fo-
lyamatos.

Gyógyszertári ügyelet Hét-
főtől szombatig 20 óra és
másnap reggel 7 óra között,
szombaton 14 órától reggel
8 óráig, vasárnap reggel 8
órától hétfő reggel 7 óráig. 

PANNON-VÍZ Zrt. Hibabeje-
lentés: 96/311-753. Közterü-
leti hibabejelentés a 06-
80/204-086-os ingyenes zöld
számon. Ügyfélszolgálat:
96/522-630.  Hétfőtől csütör-
tökig 7.30 és 15.30, pénteken
7.30 és 13.30 között.

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat   
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőn, ked-
den, szerdán és pénteken 8-
tól 16 óráig, csütörtökön 20
óráig. 

Orgona utca Az ügyfélszol-
gálat a hét öt napján reggel 8
órakor nyit. Hétfőn, kedden
és szerdán 16 órakor, csütör-
tökön 17 óra 30 perckor, pén-
teken 14 órakor zár.  Tel.:
96/511-420. Fax: 96/511-659.

ETO Park Az Információs
Pont hétfőtől péntekig reg-
gel 9-től délután 17 óráig
tart nyitva. Tel.: 96/815-905. 

Kodály Zoltán út Az ügyfél-
szolgálat a hét öt napján
reggel 8 órakor nyit. Ked-
den, szerdán 16, csütörtö-
kön 17, pénteken 14 órakor
zár. A pénztár 45 perccel
előbb zár.  Tel.: 96/412-375,
96/414-670. Fax: 96/417-386.
Győr, Kodály Z. u. 32/A

Kommunális ügy fél szol -
gá lat A 96/888-527 és a
96/888-528-as számok mun-
kanapokon 7 és 16 óra kö-
zött hívhatóak. 


